Z m l u v a o spolupráci
č .1 2042014/UPAM
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2.1 úpiného znenia Obchodného
zákonníka (dalej len OZ)

1.
Zmluvné strany
Obchodné meno (názov):
Statutárny zástupca:
Zastúpený:
Sídlo:

I Č O:

Č LOVE Č INA, obč ianske združenie

Stanislav Stepka, predseda správnej rady
Mgr. Ladislav Hubá ček, č len správnej rady
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava
36 090 247

IBAN:
BIC:
Bankové spojenie:
Císlo ú č tu:

(dalej len ,,host)

Obchodné meno (názov): Divadlo Andreja Bagara
Zastúpený:
lng. Jaroslav D6czy, PhD., riaditel

Sídlo:
ICO:
DI Č :
Bankové spojenie:
Císlo ú č tu:

Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
164895
2021246623
Štátna pokladnica
7000310609/8180

(dalej len ,,usporiadatel)

11.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa Host zaväzuje zabezpe č it pre usporiadatela,
uskuto čnenie divadelného predstavenia ,,LAS-KA-NIE 2 , a to za dodržania
týchto konkrétnych podmienok:
Názov predstavenia:
Miesto konania:
De ň konania:
Č as /hodina/:
Po čet predstavení:

LÁS-KA-NIE 2

DAB NITRA
28.6. 2017
18,30 hod.
1

2. Na druhej strane sa usporiadatel zaväzuje, zaplatit Hostovi za uskuto čnené
predstavenie dohodou urč enú cenu podla ustanovení tejto zmluvy, ako aj dodržat
dalšie podmienky v nej uvedené.

ll1.
Cena a platobné podmienky
1. Usporiadatel je povinný zaplati ť Hosťovi za uskuto č nenie predstavenia sumu
vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok ur čených v bode 3. tohto
č lánku.
2. Usporiadatel a Host sa dohodli na po čte vstupeniek daných do predaja a výške
vstupného vyberaného za predstavenie následovne:
Po čet vstupeniek daných do predaja :
Cena za vstupenku:

577 ks
17 €, 13 €

Vstupné vybrané za uvedené predstavenie sa po odpo č ítaní povinných odvodov
podla bodu 4. tohto č lánku rozdelí pomerom 40% pre usporiadatela a 60% pre
Hosťa.
3. Uvedenú sumu je usporiadatel povinný uhradit Hostovi jednorázovo prevodom na
ú čet, a to do troch dní po uskuto č není vyú čtovania predstavenia. Podkladom
k zaplateniu ceny bude faktúra, ktorú vystaví Host usporiadatelovi po
uskuto č není vyú čtovania predstavenia, a ktorá bude mat všetky náležitosti podla
ustanovení príslušných právnych predpisov.
4. Za uskuto č nené predstavenie usporiadatef odvedie prevádzkový honorár/
tantiémy pre OZ Č love č ina vo výške 17%.
5. Usporiadatel sa zaväzuje poskytnút Hostovi písomné vyú čtovanie predaných
vstupeniek podpísané štatutárnym zástupcom na toto predstavenie.

v.
Práva a povinnosti usporiadatela
1. Usporiadatel je povinný zabezpe č it pre realizáciu predstavení podla tejto zmluvy
suché a č isté javisko, s minimálnymi rozmermi 8 x llm, výška stropu javiska
minimálne 7m, ktoré musí byt sprístupnené najmenej 4 hodiny pred za č iatkom
predstavenia. Na predstavenie je usporiadatel povinný zabezpe č it dostato č ný
po čet usporiadatelov /uvádza č ky, šatne, a pod.
2. Na predstavenie je usporiadatel povinný zabezpe č it nasledujúci technický
personál s nástupom o 15,30 hod.: lx javiskový technik, lx zvukár, lx osvetlova č
+ 3x pomocníci na vykladanie a nakladanie scény, kostýmov a rekvizít Hosta.
3. K uskuto č neniu predstavení je usporiadatel povinný zabezpe č it v zákulisí 2x
samostatné oddelené šatne (pre mužov a ženy) s hygienickými zariadeniami
s teplou a studenou vodou, a osobitne temperovanie javiska minimálne na 18°C
a šatní a hygienických zariadení minimálne na 18°C.
4. Usporiadatel zabezpe č í predpredaj vstupeniek, ako aj ich predaj pred samotným
predstavením.
5. Poskytne Hostovi 4 volné vstupenky na uvedené predstavenie.
6. Prípadné dalšie technické podmienky, nevyhnutné k uskuto čneniu predstavenia,
budú obsahom osobitnej listiny, tvoriacej nedelitelnú sú čast tejto zmluvy.

V.
Práva a povinnosti Hosta

Hosť je povinný dodat kompletné predstavenie v zodpovedajúcej kvalite
a rozsahu, pozostávajúce z ú činkujúcich, scény a zvukovej a svetelnej techniky
vrátane obsluhy.
Vl.
Spoloč né a závere č né ustanovenia zmluvy

1. V prĺ pade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany
oprávnené od zmluvy odstúpi ť .
2. Ak Hosť odstúpi od tejto zmluvy bezdävodne, je povinný zaplati ť usporiadate ľovi
v celom rozsahu všetky preukázate ľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho
strane v däsledku riadneho pinenia si záväzkov pod ľa tejto zmiuvy vo či Hosťovi
a tretím osobám v súvislosti so zabezpe čen ĺ m prípravy predstavenia.
3. Ak usporiadate ľ odstúpi od tejto zmluvy bezdävodne, je povinný zaplati ť Hosťovi
v celom rozsahu všetky preukázate ľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho
strane v däsledku riadneho pinenia si záväzkov pod ľa tejto zmluvy vo či
objednávate ľovi a tretím osobám v súvislosti so zabezpe čením prĺ pravy
predstavenia.
4. Táto zmluva nadobúda platnos ť a ú činnosť d ň om obojstranného podpísania
zmluvných strán, pritom jej zmeny a dopinky možno vykona ť len na základe
vzájomnej dohody Hos ťa a usporiadate ľa, a to p ĺsomne vo forme dodatkov.
5. Objednávate ľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovej stránke
usporiadate ľa) v zmysle zákona 546/201 0 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 výtla čku
7. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, ur čite
a zrozumite ľne prejavenej väle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po pre čítaní
a schválení, na znak súhlasu s jej obsahom, vlastnoru čne podpísali.

