Zmluva o hostovaní na festivale
uzatvorená v zmysle ustanovení § 51 Ob čianskeho zákonníka
l. Zmluvné strany

Usporiadate ľ :
Sídlo:
l Č O:
Dl Č :
zastúpený:
peň ažný ústav:
č. ú čtu:

Divadelný ústav
Jakubovo námestie 12, 813 Bratislava 1
164691
2020329921
Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD.
Štátna pokladnica
SK34 8180 0000 0070 0007 1011

Hostujúce divadlo:
Sídlo:
l Č O:
Dl Č :
zastúpené:
peň ažný ústav:
č. ú čtu:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
00164895
2021 24 66 23
lng. Jaroslav Dáczy, PhD. riaditel
Štátna pokladnica
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609

/ďalej len ,,usporiadate ľ /

/ďalej len ,,hostujúce divadlo/

11. Predmetzmluvy
Predmetom zmluvy je hostovanie Divadla Andreja Bagara na xlll. ročn ĺku festivalu Nová
dráma/New Drama 2017 (dalej len festival), ktorý sa uskuto ční v termíne 9. - 13. 5. 2017.
Hostujúce divadlo odohrá na festivale inscenáciu Laco Kerata: Dobro (réžia: S. Sprušanský).
111. Práva a povinnosti zmluvných strán
Usporiadate ľ je povinný:
1.1.1. v zmysle výberu dramaturgickej rady festivalu Nová dráma/New Drama 2017 organiza čne
zabezpe čit uvedenie inscenácie Laco Kerata: Dobro v Štúdiu Slovenského národného
divadla v Bratislave d ň a 12. 5. 2017 o 19.00 hod. v produkcii hostujúceho divadla,
1.1.2. uzavriet osobitú zmluvu so Slovenským národným divadlom o uvedení inscenácie
hosťujúceho divadla v Štúdiu SND v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2017,
1.1.3. v spolupráci s Č inohrou SND zabezpečit priestor na prípravu a realizáciu hos ťovania d ň a
12. 5. 2017 od 10.00 hod. pod ľa technických požiadaviek hos ťujúceho divadla (Príloha 1),
1.1.4. zabezpečit propagáciu inscenácie hostujúceho divadla vo všetkých tla čových materiáloch
festivaiu, v rámci tla čových správ a tla čových konferencií festivalu a vo vybraných médiách,
1.1.5. zabezpe čit preklad textu do anglického jazyka a následne titulky inscenácie v ppt.formáte,
2. Hostujúce divadlo je povinné:
2.1.1. odohrat d ň a 12. 5. 2017 o 19.00 hod. v rámci festivalu v Štúdiu SND v Bratislave
predstavenie inscenácie Laco Kerata: Dobro v trvaní 165 min.,
2.1.2. odohrat predstavenie na špi čkovej úrovni zodpovedajúcej významu podujatia,
2.1.3. v dostato čnom predstihu zaslat usporiadate ľovi text hry, DVD záznam inscenácie, synopsy,
fotografie, tla čoviny nevyhnutné k propagácii uvedeného divadelného predstavenia. Divadlo
preh!asuje, že vysporiadalo autorské práva k dodaným fotografiám a ude ľuje objednávatelovi

súhlas na ich použitie za ú čelom propagácie divadelného predstavenia. V prípade, ak si
oprávnená osoba bude uplat ň ovat nároky súvisiace s použitím fotografií vo či usporiadate ľovi,
divadlo sa zaväzuje odškodnit usporiadatela v pinom rozsahu uplatneného nároku,
2.1.4. poskytnút usporiadatelovi presné informácie a požiadavky hostujúceho divadla na technické
zabezpe čenie nevyhnutné pre realizáciu zmluvne dohodnutého predstavenia (Príloha č .1),
2.1.5. informovat festival o druhu poistenia všetkých č lenov umeleckého súboru a č lenov techniky.
Hostujúce divadlo je pine zodpovedné za komplexné poistenie všetkých os6b a majetku
divadla po čas jeho pobytu na festivale,
2.1.6. povolit televíznym a rozhlasovým štábom vyhotovenie zvukovo-obrazového záznamu
z predstavenia v dlžke 10 minút pre spravodajské relácie a pre informa čné a propaga č né ú čely
festivalu bez nároku na honorár,
2.1.7. v sú činnosti s technickým personálom festivalu a Štúdia SND zabezpe č it pred predstavením
riadnu skúšku titulkovacieho zariadenia,

lv. Finan č né vysporiadanie
Každá zmluvná strana je povinná vykonat činnosti uvedené v č l. 11 tejto zmluvy na svoje náklady.
Usporiadatel sa zaväzuje uhradit hostujúcemu divadlu honorár za vystúpenie vo výške 1 100,- Eur
(slovom: tisícsto eur) na základe fakturácie zo strany hostujúceho divadla. Splatnost faktúry je 30 dní
po odohratí predstavenia.
3. Na základe zmluvy medzi Slovenským národným divadlom a Divadelným ústavom uhradí SND z hrubej
tržby licen č né poplatky nasledovne: 2% z hrubej tržby na ú čet hudobnému skladatelovi:

V. Osobitné ustanovenia
1. Hostujúce divadlo m6že odvolat predstavenie iba v prípade vážneho ochorenia niektorého z hlavných
predstavitelov, pokial za ň ho nemožno urobit záskok na primeranej úrovni. Pokial hostujúce divadlo
zruší predstavenie z iných d6vodov, uhradí usporiadatelovi náklady, ktoré vznikli pri jeho pr ĺ prave,
prípadne ktoré sú nevyhnutné pri zabezpe čen ĺ náhradného predstavenia.
2. Usporiadatel má právo zrušit zmluvne dohodnuté predstavenie, pokial nie sú spinené zmluvne
dohodnuté podmienky zo strany hostujúceho súboru, prípadne je inak vážne ohrozená realizácia
predstavenia alebo jeho umelecká úrove ň . V tomto pripade zaniká hostujúcemu divadlu nárok na
úhradu honoráru.
3. Technické a personálne požiadavky na hostovanie sú neoddelitelnou sú častou tejto zmluvy.
4. Technické požiadavky, ktoré neboli uvedené v zmluve, prípadne v čas oznámené oficiálnou
korešpondenciou medzi oboma zmluvnými stranami, nebudú m6ct byt zabezpe čené a uhradené
usporiadatelom.
5. Všetky mimoriadne situácie, ktoré vzniknú po čas prípravy na predstavenie v čase konania festivalu sa
riešia dohovorom tak, aby sa dodržal program festivalu a neohrozila sa jeho úrove ň .
6. V zmysle zákona č .546/2010 Z.z., ktorým sa dop ĺň a zákon č . 40/1964 Ob č ianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopl ň ajú niektoré zákony, súhlasí hostujúce divadlo so
zverejnením zmluvy na webovom sídle Divadelného ústavu, v Centrálnom registri zmlúv, res. v
Obchodnom vestníku.

7. V prípade nesúhlasu so zverejnením zmluvy na webovom sídle Divadelného ústavu, v Centrálnom
registri zmlúv, res. v Obchodnom vestníku si hostujúce divadlo je vedomé, že takto uzatvorená zmluva
nenadobúda platnost.
8. Pokia ľ sa predstavenie neuskuto ční v d6sledku vojny, povodní, národného smútku, uzavretia divadla
podla vládneho nariadenia, generálnej alebo národnej stávky alebo z akéhoko ľvek iného dävodu
považovaného podla medzinárodného práva za udalost vyššej moci, obe zmluvné strany budú mat
právo ukončit túto zmluvu písomnou výpove ďou, a každá zmluvná strana ponesie svoje vlastné
náklady.
9. Pokial sa predstavenie neuskuto ční z iných prí čin späsobených jednou zo zmluvných strán, doty čná
strana uhradí druhej strane všetky vzniknuté náklady.

Vl. Závere č né ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovat si vzájomnú sú činnosť pri pinení tejto zmluvy.

2.

Zmluvu možno menit alebo dopl ň at písomnými dodatkami potvrdenými oboma štatutárnymi
zástupcami zmluvných strán.

3.

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnost originálu, pri čom každá
zmluvná strana obdrží po jednom.

4. Zmluva nadobúda platnost a ú činnost d ň om nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním pre čítali, že bola uzatvorená po
vzájomnej dohode, podla ich slobodnej väle, ur čite, vážne a zrozumite ľne, nie v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok. Autentickost zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

Bratislava
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•

Nitra ........................

PRÍLOHA Č. 1:
TECHNICKÉ POŽIADAVKY PRE ÚČINKOVANIE
V ŠTÚDIU SND

PRED PRÍCHODOM PROSÍM UPRATA Ť A UMYŤ JAVISKO
1. 10:00 HOD. PRÍCHOD A VYKLÁDKA
SLUŽBA: STROJNÍK (1)
JAVISKOVÝ TECHNIK (1)
2. 12:00 HOD. PRÍPRAVA SCÉNICKÉHO SVETLA
SLUŽBA: OSVET ĽOVAČ (1)
PROSÍM UPRATA Ť JAVISKO
(16:00 HOD. MONTÁŽ A SK.TITULKOVACIEHO ZARADENIA)
3. 17:00 IIOD. PRIESTOROVÁ A AKUSTICKÁ SKÚŠKA
SLUŽBA: ZVUKÁR (1)
INŠPICIENT (1)
MIESTNOSŤ PRE GARDERÚBU A MASKY
ŠATNE PRE : 3 ŽENY A 4 MUŽOV
4. 19:00 IIOD. ZA ČIATOK PREDSTAVENIA
S. 21:30 HOD. DEMONTÁŽ
SLUŽBA: STROJNÍK (1)
JAVISKOVÝ TECHNIK (1)
6. 23:00 HOD. ODCHOD DO NITRY
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