Zmluva uzatvorená v zmysle Zákona 185/2015 Z. z. o auto ťskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom /autorský zákon/ v platnom znení /dalej len ,,zmluva/ medzi:

Článok l. Zmluvné strany

1. Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
V zastúpení: Mgr. art. Ján Greššo, riadite ľ

i čo: oo 164 895,
DI Č :2O21246623

2. Damian Andrzej Styrna
32-854 Porabka Uszewska 368
ldentifika č né Č ísio:
Rodné Č íslo:
Bankový

Článok 11. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je vytvorenie umeleckého projektu animácie do divadelnej inscenácie
Povolanie pápež, ktorej premiéra bude 11. novembra 2016.

Článok 111. Čas pinenia

/.

1.

Dohodnutý projekt animácie k inscenácii dieia uskuto č ní Damian Andrzej Styrna v dobe od

2.

10. septembra do S. novembra 2016 podra pokynov Svetozára Sprušanského, šéfdramaturga
a šéfa umeleckého súboru DAB v Nitre a režiséra inscenácie Jerzy Ján Polo ňského.
Damian Andrzej Styrna sa zú častní predvýrobnej a výrobnej porady dekorácie: (15.8.2016
a 30.8.2016), technickej skúšky, svetelnej skúšky, aspo ň dvoch generáinych skúšok pod ľa
pracovného harmonogramu k inscenácii.

Č lánok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1.

Damian Andrzej Styrna sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje dodrža ť termín vytvorenia

3.

a odovzdania diela.
Damian Andrzej Styrna je povinný rešpektova ť pokyny a pripomienky Divadla Andreja
Bagara v Nitre týkajúce sa tvorby diela, ako aj zásady bezpe čnosti pri práci v DAB.
Damian Andrzej Styrna sa zaväzuje, že z odmeny uvedenej v bode Vl. 1 tejto zmluvy
vysporiada všetky majetkové nároky za vytvorenie diela tak, aby Divadlo Andreja Bagara
v Nitre, mohlo použiva ť vytvorené dielo v zmysle ustanovení tejto zmluvy bez
akýchko ľvek dodato č ných finan čných pinení vo č i umelcovi, spolo čnosti resp. inej tretej

4.

osobe.
Damian Andrzej Styrna je povinný bez zbyto č ného odkladu Divadlu Andreja Bagara
v Nitre oznámiť všetky skutoč nosti, ktoré mäžu ma ť vplyv na pinenie jeho povinností

2.

vyplývajúcich z tejto zmluvy.
S. Divadlo Andreja Bagara v Nitre má podpísaním tejto zmluvy exkluzívne právo uvádza ť bez
Časového obmedzenia v rámci svojho repertoáru predstavenie, ktorého umelecký projekt
animácie vytvoril Damian Andrzej Styrna.
6. Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa zaväzuje zaplati ť Damian Andrzej Styrnovi odmenu vo
výške dohodnutú v tejto zmluve.

Článok V. Termíny prípravy a reallzácie inscenácie sú nasledovné:

a/ skúšobné obdobie predstavenia sa za čne d ňa 5. septembra 2016 a skon čf d ň a
10. novembra2Ol6
b/ predvýrobná porada: 15. augusta 2016, výrobná porada: 30. augusta 2016
c/ technická a svetelná skuška: 31. oktábra 2016, 2. a 3. novembra 2016, generálkový
týžde ň sa začne d ňa 7.novembra 2016 do 10. novembra 2016
d/ premiéry predstavenia sa bude kona ť v d ňoch 11. a 12 novembra 2016.

Vl. Odmena
i. Zmluvné strany sa dohodli, že za vytvorenie diela - umelecký projekt animácie k inscenácii
Povolanie pápež a udelenie licencie na jeho použitie, patrí Damian Andrzej Styrnovi odmena
vo výške 5.000,-€, (slovom pä ťtisíc eur). V danej odmene sú zahrnuté aj cestovné náklady
spojené s realizáciou diela.
2. Vyššie uvedenú odmenu sa Divadlo Andreja Bagara v Nitra zaväzuje poukáza ť na
horeuvedený ú č et Damian Andrzej Styrnovi najneskär do 7. decembra 2016, po predložení
da ň ového domicilu v pinej výške. V pripade nepredloženia da ňového domicilu, bude Damian
Andrzej Styrnovi zrazená da ň na území Slovenskej republiky vo výške platnej legislatívy.
3. Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa zaväzuje zabezpe čiť ubytovanie na vlastné náklady.

V11. Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.

Každá zo zmluvných strán prehlasuje druhej zmluvnej strane, že má nevyhnutnú
späsobilosť, právomoc a oprávnenie uzatvori ť a piniť túto zmluvu, že si text tejto zmluvy
preč ítala a pine mu porozumela, vyhlasuje a potvrdzuje, že táto zmluva vyjadruje jej
skutoč nú, slobodnú a vážnu vä ľu, že nie je uzatváraná v tiesni ani v omyle ani za nápadné
nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu zmluvné strany túto zmluvu vlastnoru čne
podpisujú.
Zmluva nadobúda ú činnosť d ň om podpisu obidvoma zmluvnými stranami. lch zmeny,
alebo dopinky musia ma ť písomnú formu a musia by ť rovnako podpísané oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch v slovenskom jazyku a v dvoch
exemplároch v po ľskom jazyku. Každá zmluvná strana obdrží jeden slovenský a jeden
po ľský exemplár.

V Nitre, d ň a 27. júna 2016

Mgr. art. Ján ceššo
riadite ť DAB v Nitre

Damian Andrzej Styrna

