Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
Č ísio zmluvy: 4/17 - PA 4.2

Uzatvorená medzi:
Hostujúci súbor:
SLOVENSKE KOMORNE DIVADLO

Divadelná 1
036 80 Martin
i Čo: 36145301
Di Č : 021429960
i Č DPH: SK2021429960
Právna forma: Príspevková organizácia
Zriaďovateľ : VUC Zilina, Zria ďovacia listina Č. 2002182 z 1. 4. 2002
Bankové spojenie: Slovenská sporite ľň a Martin
Č íslo ú čtu: 035032236810900
V zastúpení: František Výrostko - riadite ľ
(ďalej len SKD)
Usporiadate ľ:
DIVADO ANDREJA BAGARA NiTRA

Svätoplukovo námestie Č. 4
950 53 Nitra
i Čo:164895
Di Č : SK 2021246623
bankové spojenie: Štátna pokladn ica
Číslo ú čtu: 700031060918180
zastúpený: Jarosiav Dáczy - riadite ľ
(ďalej len Usporiadate ľ)
Predstavenie
1.
SKD Martin sa zaväzuje uvies ť predstavenie:
Názov inscenácie: Les
Autor inscenácie: A. N. Ostrovskij
Réžia: Lukáš Brutovský
Miesto ú činkovania: DAB Nitra - ve ľká sála
Dátum: 15. februára 2017

Hodina: 18.30 h

2.
Technické podmienky
Usporiadate ľ sa zaväzuje pre hostujúce divadlo zabezpe čiť od 14.00 h vykúrenie na
18 - 20 C, vy čistené a vyprázdnené javisko na technickú skúšku a predstavenie. Zabezpe č í
uzamykate ľné Šatne a maskérne pre ú činkujúcich, a po dohode s majstrom javiskovej techniky SKD
Martin, Marianom Frká ňom Č.t. 0917 304 483, h ľadisko a všetky potrebné technické zariadenia, služby
zvukára, oponára, osvet ľovača a javiskového technika. Usporiadate ľ zabezpečĺ parkovanie
a podmienky na vykladanie scénických dekorácií z iveca.
Cena programu a náklady spojené s uveden ĺm programu
Nákiady spojené s reaiizáciou inscenácie

2.000 €

Slovom: Dvetisíc eur
Za uskutočnené predstavenie uhradí Usporiadate ľ na účet hosťujúceho súboru honorár vo výške
2000 €, a to faktúrou do 14 dní od jej doru čenia.
Usporiadate ľ do 30 dní uhradi pre ochrannú autorskú spoio čnosť LITA, s ĺdliacu na Mozartovej 9,
815 30 Bratislava, 5 % Lita z celkovej hrubej tržby za odohrané predstavenie na Číslo ú čtu
1032-01210200, VS: 2411, KS: 0308, VUB Bratisiava.

Ostatné dojednania

4.

A/ Usporiadate ľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáci u predstaven ia.
B/ Usporiadateť sa zaväzuje, že zabezpe čĺ služby požiarnej asisten čnej hliadky, uvádza čov, Šatniarov
a lekära. Za tieto služby, poskytnuté priestory a technické zariadenia nebude Usporiadate ľ požadovať
od SKD Martin finan čnú náhradu.
C/ SKD Martin sa zaväzuje uviest predstavenie v zmysle Článku 1 tejto zmluvy a doda ť propaga čné
materiály (plagáty, bulletiny).
D/SKD Martin dodá usporiadate ľovi fotografie za ú čelom propagácie divadelného predstavenia. SKD
Martin prehlasuje, že vysporiadalo autorské práva k dodaným fotografiám a ude ľuje objednávate ľovi
súhlas na ich použitie za ú čelom propagácie divadelného predstavenia. V pr ĺ pade, ak si oprávnená
osoba bude uplatň ovať nároky súvisiace s použitím fotografií vo či objednávate ľovi, SKD Martin sa
zaväzuje odškodnit usporiadate ľa v pinom rozsahu uplatneného nároku.
E/SKD Martin sa zaväzuje zabezpe čiť potrebné súhlasy dotknutých osäb (napr. vystupujúcich
umelcov, autora scény at ď .) k vytvoreniu obrazovo-zvukového záznamu a fotografií pre potreby
usporiadate ľa za ú čelom propagácie predstavenia.
F/Usporiadate ľ m62e odstúpit od zmluvy len v od čvodnených prípadoch stojacich mimo jeho dosah.
D6vody odstúpenia je povinný oznámi ť SKD Martin najnesk6r 14 dní pred uskuto čnen ĺ m predstavenia.
Pri nedodržaní týchto podmienok je Usporiadate ľ povinný uhradit SKD Martin dohodnutú sumu.
Gl Ak d6jde k zrušeniu predstavenia z d6vodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá,
choroba, epidémia, prírodná katastrofa at ď. )neposkytujú si zmluvné strany žiadnu náhradu, ale si
dohodnú termín náhradného predstavenia.
H/SKD Martin sa zaväzuje, že v rámci Bratislavského kraja neodohrá divadelné predstavenie, ktorého
uskutočnenie je predmetom tejto zmluvy v dobe 30 dní pred a po dohodnutom termine pod ľa tejto
zmluvy.

5.

Zvláštne dojednania

Usporiadate ľ zabezpeč í Šatne a príslušný po čet stoli čiek pre 15 hercov a pre 12 ľud ĺ z techniky.

6.

Záverečné ustanovenia

A/ Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podmienky tejto zmluvy d6sledne pini ť.
B/ Nedodržanie niektorého z ustanovení možno považova ť za d6vod odstúpenia od zmluvy pri
uplatnení nároku na náhradu vzniknutých nákladov.
C/ Zmluva je vyhotovená v Štyroch rovnopisoch
D/ Zmluva nadobúda platnos ť d ňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a ú činnost de ň
nasledujúci po dni jej zverejnenia pod ľa osobitných právnych predpisov.
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je pod ľa zákona Č . 546/2010 Z.Z.., v ktorom sa mení
a pod ľa zákona Č. 4011964 Zb. Ob čianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorými sa
menia a dop ĺň ajú niektoré zákony, povinné zverej ňovat zmluvu.
E/ Zmeny a dopinky k tejto zmluve m6žu byt vyhotovené výlu č ne formou dodatku k tejto zmluve, so
súhlasom obidvoch zmluvných strán.

