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Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
uzavretá medzi
hosťujúcim súborom:Divadlo Andreja Bagara Nitra
zastúpené:
lng. Jaroslav D6czy, PhD., riadite ľ
adresa divadla:
Svätoplukovo nám. č . 4, 950 53 Nitra
bankové spojenie: Štátna pokladnica č .ú. 700031060918180
i Č o:
00164895
DI Č :
2021246623
IBAN:
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
a
usporiadate ľ:
Divadlo Jozef Gregora Tajovského vo Zvolene
zastúpené:
lng. Jana Raffajová, riaditelka
adresa:
Divadelná č . 3, 960 77 Zvolen
bankové spojenie:
Štátna pokladnica, č .ú.: 7000404728 / 8180
l Č O:
35989572
Dl Č :
2021517608
1BAN:
SK 05 8180 0000 0070 0040 4728
l. PREDMET ZMLUVY

Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá
predstavenie:
Panikári
autor hry:
Mika Myllyaho
miesto:
Nádvorie zvolenského zámku, Zvolen (v prípade nepriaznivého
počasia v sále DJGT
dátum:
17.6. 2017 o 21.00 hod.
Príprava a reaiizácia sa uskuto ční v spolupráci oboch zmiuvných strán.
11. FINAN Č NÉ VYROVNANIE
Za uskutočnené predstavenie uhradí usporiadate ľ na základe faktúry na ú čet hosťujúceho
súboru: a / náklady : spojené s realizáciou predstavenia vo výške 2 000,- EUR
b / tantiémy: Usporiadate ľ sa zaväzuje uhradi ť za uvedené predstavenie pre
autorskú ochrannú spolo čnost LITA autorský honorár 12,8 % z hrubej tržby
na ú čet LITA pri čom z 8,8% sa platí DPH
Usporiadate ľ sa zaväzuje uhradit za uvedené predstavenie autorský honorár
0,5% z hrubej tržby autorovi textov piesní Petrovi Sarvašovi
Adresa:
IBAN:

111. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Hostujúci súbor zabezpe č í:
al dramaturgiu a produkciu predstavenia

b/ ú č inkujúcich a technických pracovníkov
c/ zaslanie propaga č ného materiálu
Usporiadatel zabezpe č í na svoje náklady:

a/ hrací priestor po čas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia vrátane
služieb technického vybavenia d ň a 17.6. 2017 od 14.00 hod.
technické požiadavky budú upresnené p. Surovkom, technickým námestníkom
bl od 14.00 hod. miestnost pre techniku
c/ od 16.00 hod. služba zvukár
d/ od 18.00 hod. šatne pre ú č inkujúcich : 3 muži
e/ propagáciu predstavenia a predaj vstupeniek
lV. MAJETKOVÉ SANKCIE

V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od tejto zmluvy je povinná nahradit
poškodenej zmluvnej strane všetky preukázatelné škody, ktoré jej zrušením zmluvy vznikli.
Ak d čjde k zrušeniu predstavenia z d č vodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán
nezodpovedá / vis major /, neposkytujú si zmluvné strany žiadnu náhradu.
V. VŠEOBECNÉ A ZÁVERE Č NÉ USTANOVENIA

Zmeny a dopinky jednotlivých ustanovení tejto zmluvy m čžu byt len formou písomného
dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.
Táto zmluva nadobúda platnost d ň om jej podpísania oboma zmluvnými stranami a ú č innost
de ň nasledujúci po dni jej zverejnenia podla osobitných právnych predpisov. Zmluvné strany
berú na vedomie, že táto zmluva je podla zákona č . 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopÍ ň a
zákon č . 40/1964 Zb. Ob č iansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopÍ ň ajú niektoré zákony, povinne zverej ň ovanou zmluvou.
Ú častníci si zmluvu riadne pre č ítali, porozumeli jej a prehlasujú, že ju uzavreli podla
slobodnej, vážnej a zrozumitelnej v č le, neuzavreli ju v tiesni a na znak svojho súhlasu ju
vlastnoru č ne podpisujú.
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