Z m l u v a o spolupráci
č.12042014/ÚPAM
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2./ úplného znenia Obchodného
zákonníka (ďalej len „OZ“)

I.
Zmluvné strany
Obchodné meno (názov): ČLOVEČINA, občianske združenie
Štatutárny zástupca:
Stanislav Štepka, predseda správnej rady
Zastúpený:
Mgr. Ladislav Hubáček, člen správnej rady
Sídlo:
Panenská 13, 811 03 Bratislava
IČO:
36 090 247
IBAN:
SK71 0900 000 0001 7902 5514
BIC:
GIBASKBX
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:
179025514/0900
(ďalej len „hosť“)
a
Obchodné meno (názov): Divadlo Andreja Bagara
Zastúpený:
Ján Greššo, riaditeľ
Sídlo:
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
IČO:
164 895
DIČ:
2021246623
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000310609/8180
(ďalej len „usporiadateľ“)

II.
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy sa Hosť zaväzuje zabezpečiť pre usporiadateľa,
uskutočnenie divadelného predstavenia „ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA , a to za
dodržania týchto konkrétnych podmienok:
Názov predstavenia:
Miesto konania:
Deň konania:
Čas /hodina/:
Počet predstavení:

ZMIEŠANÁ ŠTVORHRA
DAB NITRA
8. 6.2016
18,30 hod.
1

2. Na druhej strane sa usporiadateľ zaväzuje, zaplatiť Hosťovi za uskutočnené
predstavenie dohodou určenú cenu podľa ustanovení tejto zmluvy, ako aj dodržať
ďalšie podmienky v nej uvedené.

III.
Cena a platobné podmienky
1. Usporiadateľ je povinný zaplatiť Hosťovi za uskutočnenie predstavenia sumu
vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok určených v bode 3. tohto
článku.
2. Usporiadateľ a Hosť sa dohodli na počte vstupeniek daných do predaja a výške
vstupného vyberaného za predstavenie následovne:
Vstupné vybrané za uvedené predstavenie sa po odpočítaní povinných odvodov
podľa bodu 4. tohto článku rozdelí pomerom 40% pre usporiadateľa a 60% pre
Hosťa.
3. Uvedenú sumu je usporiadateľ povinný uhradiť Hosťovi jednorázovo prevodom na
účet, a to do troch dní po uskutočnení vyúčtovania predstavenia. Podkladom
k zaplateniu ceny bude faktúra, ktorú vystaví Hosť usporiadateľovi po
uskutočnení vyúčtovania predstavenia, a ktorá bude mať všetky náležitosti podľa
ustanovení príslušných právnych predpisov.
4. Za uskutočnené predstavenie usporiadateľ odvedie prevádzkový honorár/
tantiémy pre OZ Človečina vo výške 17%.
5. Vyúčtovanie predaných vstupeniek sa uskutoční po predstavení za prítomnosti
zodpovedného zástupcu Hosťa a usporiadateľa.
IV.
Práva a povinnosti usporiadateľa
1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť pre realizáciu predstavení podľa tejto zmluvy
suché a čisté javisko, s minimálnymi rozmermi 8 x 11m, výška stropu javiska
minimálne 7m, ktoré musí byť sprístupnené najmenej 4 hodiny pred začiatkom
predstavenia. Na predstavenie je usporiadateľ povinný zabezpečiť dostatočný
počet usporiadateľov /uvádzačky, šatne, a pod.
2. Na predstavenie je usporiadateľ povinný zabezpečiť nasledujúci technický
personál s nástupom o 14,30 hod.: 1x javiskový technik, 1x zvukár, 1x osvetľovač
+ 3x pomocníci na vykladanie a nakladanie scény, kostýmov a rekvizít Hosťa.
3. K uskutočneniu predstavení je usporiadateľ povinný zabezpečiť v zákulisí 2x
samostatné oddelené šatne (pre mužov a ženy) s hygienickými zariadeniami
s teplou a studenou vodou, a osobitne temperovanie javiska minimálne na 20°C
a šatní a hygienických zariadení minimálne na 20°C.
4. Usporiadateľ zabezpečí predpredaj vstupeniek, ako aj ich predaj pred samotným
predstavením.
5. Poskytne Hosťovi 4 voľné vstupenky na uvedené predstavenie.
6. Prípadné ďalšie technické podmienky, nevyhnutné k uskutočneniu predstavenia,
budú obsahom osobitnej listiny, tvoriacej nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

V.
Práva a povinnosti Hosťa

1. Hosť je povinný dodať kompletné predstavenie v zodpovedajúcej kvalite
a rozsahu, pozostávajúce z účinkujúcich, scény a zvukovej a svetelnej techniky
vrátane obsluhy.
VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy
1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany
oprávnené od zmluvy odstúpiť.
2. Ak Hosť odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinný zaplatiť usporiadateľovi
v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho
strane v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podľa tejto zmluvy voči Hosťovi
a tretím osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy predstavenia.
3. Ak usporiadateľ odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinný zaplatiť Hosťovi
v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho
strane v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podľa tejto zmluvy voči
objednávateľovi a tretím osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy
predstavenia.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom obojstranného podpísania
zmluvných strán, pritom jej zmeny a doplnky možno vykonať len na základe
vzájomnej dohody Hosťa a usporiadateľa, a to písomne vo forme dodatkov.
5. Objednávateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovej stránke
usporiadateľa) v zmysle zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom
podpísaní dostane každá zmluvná strana po jenom výtlačku .
7. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní
a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom, vlastnoručne podpísali.

V Nitre,

__________________________
Usporiadateľ

V Bratislave, 11.04.2016

__________________________
Hosť

