ZMLUVA O NÁJME PRIESTOROV
uzavretá medzi
prenajímateľ:
Divadlo Andreja Bagara Nitra
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
zastúpený:
Jánom Greššom, riaditeľ
IČO:
00164 895
DIČ:
2021246623
bank.spojenie:
Štátna pokladnica č. ú. 7000310609/8180
IBAN:
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
ďalej aj ako DAB Nitra

a
nájomca:
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
zastúpený:
prof. RNDr. Ľubomírom Zelenickým, CSc., rektor UKF v Nitre
IČO:
00157716
DIČ
2021246590
bank. spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 700073041/8180
IBAN
SK29 8180 0000 0070 0007 3041
ďalej aj ako UKF
nasledovného obsahu:

I.
1. Predmetom zmluvy je nájom priestorov DAB Nitra: Veľká sála Divadla Andreja Bagara v
Nitre za účelom organizačného zabezpečenia medzinárodného akademického festivalu
folklórnych súborov „Akademická Nitra 2016“ (ďalej v texte aj ako „Festival AN 2016ˮ),
ktorého hlavným organizátorom je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.
2 Miesto a čas konania Festivalu AN 2016: Veľká sála Divadla Andreja Bagara v Nitre
v dňoch 5. – 7. júla 2016 (tri dni).
3. Termíny skúšok a vystúpení:
5.7. 2016
8:00 – 14:00
skúška folklórnych súborov
18:00 – 21:00
1. súťažný večer festivalu AN 2016
6.7. 2016
8:00 – 14:00
skúška folklórnych súborov
18:00 – 21:00
2. súťažný večer festivalu AN 2016
7.7. 2016
8:00 – 13:00
generálna skúška galaprogramu
18:00 – 20:00
Galaprogram AN 2016
4. Divadlo Andreja Bagara dá v týchto termínoch do nájmu UKF pre Festival AN 2016 Veľkú
sálu, javisko, foyer a šatne pre účinkujúcich. Na každý festivalový program poskytne
prenajímateľ 6 uvádzačiek, 2 šatniarky a 4 členov požiarnej hliadky.

II.
Finančné vyrovnanie:
5. Zmluvné strany dohodli nájomné vo výške:
- 1 500,- Eur za súťažný festivalový deň 5.7.2016,

6.

7.
8.
9.

- 1500,- Eur za súťažný festivalový deň 6.7.2016,
- a vo výške 1630,- Eur za jeden deň Galaprogamu festivalu 7.7.2016,
t.j. 4 630,- Eur za celú dobu trvania Festivalu AN 2016. Nájomné bude vyplatená na účet
DAB Nitra na základe faktúry do 14 dní odo dňa doručenia faktúry nájomcovi.
Na služby úseku umelecko-technickej prevádzky uzavrie UKF zmluvu s pracovníkmi DAB,
ktorí sú oprávnení obsluhovať javiskovú techniku a stavať scénu. Plnenie zmluvy zabezpečí
UKF oddelene od poplatku za nájom do ukončenia festivalu .
Vstupenky na program festivalu dodá DAB a zabezpečí ich vytlačenie.
V cene nájmu nie je parkovisko pri DAB v Nitre.
Autorské honoráre účinkujúcim a poplatky autorským agentúram (SOZA,LITA) hradí
nájomca.

III.
Organizačné zabezpečenie:
10. Propagáciu festivalu, nábor na predstavenia a distribúciu vstupeniek zabezpečí UKF.
11. Nájomca bude skúšky a vystúpenia organizovať tak, aby nebol prekročený maximálny
odber elektrickej energie (tzv. štvrťhodinové maximum). Sankcie za prekročenie odberu sa
zaväzuje uhradiť UKF. Odber kontroluje energetik DAB.
12. Nájomca sa zaväzuje dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy na zaistenie ochrany
a bezpečnosti zdravia pri práci tak, aby nedošlo ku škodám na majetku DAB, inak
zodpovedá za škodu spôsobenú účastníkmi festivalu v priestoroch DAB. Zaväzuje sa tiež
dodržiavať v celej budove zákaz fajčenia.
13. Nájomca zabezpečí v priestoroch DAB stálu lekársku službu pre všetkých účastníkov
festivalu.

IV.
Záverečné ustanovenia:
14. Nájom sa uzatvára na dobu určitú, a to od 5. do 7. júla 2016, vrátane.
15. Obidve strany sa zaväzujú, že pri plnení tejto zmluvy budú postupovať korektne.
16. Zmeny jednotlivých bodov sú možné len po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán
formou písomného dodatku k tejto zmluve.

17. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov.
18. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne
zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v uvedenom registri, pokiaľ
nie je medzi zmluvnými stranami dohodnutý iný termín jej účinnosti. Za zverejnenie
zmluvy zodpovedá nájomca.
19. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dva exempláre pre každú zmluvnú stranu.

V Nitre,

........................................
za prenajímateľa:
Ján Greššo, riaditeľ

...............................................
za nájomcu:
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., rektor

