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Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
uzavretá medzi
hostujúcim súborom
zastúpené:
adresa divadla:
bankové spojenie:
I Č O:
Dl č :
IBAN:
SWIFT:
a
usporiadatel:
zastúpené:
adresa:
bankové spojenie

i č o:
DI Č :
l BAN:
SWIFT:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Ján Greššo, riadite ľ
Svätoplukovo nám. č . 4, 950 53 Nitra, Slovenská republika
Štátna pokladnica č .ú. 7000310609 18180
164 895
2021 246623
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
SPSRSKBA

Lázné Luha č ovice, a.s.
MUDr. Eduard Bláha, ve véci této záležitosti
Bc. Vladanem Č erným
Láze ň ské náméstí 436, 76326 Luha č ovice, Č R
KB, a.s., 2100966110100
46347828
CZ46347828
CZ07 0100 0000 0000 2100 9661
KOMBCZPPXXX

l. PREDMET ZMLUVY
Hostujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá
predstavenie:
autor hry:
miesto:
dátum:

Skok z výšky
Leslie Ayvazianová
Láze ň ské divadlo, Luha č ovice
3.9. 2015 o 19.30 hod.

Príprava a realizácia sa uskuto č ní v spolupráci oboch zmluvných strán.
11. FINAN Č NÉ VYROVNANIE
Za uskutoč nené predstavenie uhradí usporiadatel na základe faktúry na ú čet
hostujúceho súboru
a / náklady spojené s realizáciou predstavenia vo výške:
doprava: 700,-€
honorá ŕ : 1 176,47- € brutto, po odvodu 15% dané poadatelem dle § 22 zákona
58611992 Sb. obdrží ú č inkující 1 000,- € netto. Žádáme výše uvedený rozpis
honorá ŕe a dopravy v č etné stanoveného odvodu dané uvést i na faktu ŕe

b / tantiémy: 7,26% + DPH z celkovej hrubej tržby na ú čet LITA č .ú. 103201210200
IH. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Hostujúci súbor zabezpe č í:
a/ dramaturgiu a produkciu predstavenia
b/ ú č inkujúcich a technických pracovníkov
c/ zaslanie propaga č ného materiálu
Usporiadatel zabezpe č í na svoje náklady:
a/ hrací priestor po čas prípravy, rea!izácie a likvidácie predstavenia vrátane služieb
technického vybavenia d ň a 3.9. 2015 od 13.00 hod., od 13.00 hod. služba
javisková technika, od 13.00 hod. služba pre osvetlenie a zvuk
Ďalšie technické požiadavky budú konzultované s pánom Surovkom.
b/od 13.00 hod. miestnostpre techniku
c/ od 17.00 hod šatne pre ú č inkujúcich: 1 žena a 3 muži
d/ propagáciu predstavenia a predaj vstupeniek
e/ dalšie: - o 18.00 hod. sa uskuto č ní akustická skúška

IV. MAJETKOVÉ SANKCIE
V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od tejto zmluvy je povinná nahradit
poškodenej zmluvnej strane všetky preukázate ľné škody, ktoré jej zrušením zmluvy
vzn i kl i.
Ak djde k zrušeniu predstavenia z d č vodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán
nezodpovedá / vis major /, neposkytujú si zm!uvné strany žiadnu náhradu.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVERE Č NÉ USTANOVENIA
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom
podpísaní dostane 2 exempláre každá zo zmluvných strán.
Zmeny a dopinky jednotlivých ustanovení tejto zmluvy m čžu byt len formou
písomného dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda platnost d ň orn jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
ú č innosť de ň nasledujúci po dni jej zverejnenia pod ľa osobitných právnych predpisov.
Ú častníci si zmluvu riadne pre č ítali, porozumeli jej a prehlasujú, že ju
uzavreli podla slobodnej, vážnej a zrozumitelnej v č le, neuzavreli ju v tiesni a
na znak svojho súhlasu ju vlastnoru č ne podpisujú.

-L

Bc. Vladan Č erný
ŕeditel

