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Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
uzavretá medzi
hosťujúcim súborom: Divadlo Andreja Bagara Nitra
zastúpené:
Ing.Jaroslav Dáczy, PhD., riadite ľ
adresa divadla:
Svätoplukovo nám. č. 4, 950 53 Nitra
barkové spojenie:
Štátna pokladnica č.ú. 70003 1 0609 / 8180
IČO:
164 895
DIČ :
2021246623
IBAN:
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
(ďalej len ,,hostujúci súbor alebo ,,DAB)
a

usporiadater:
konajúci:
sídlo:
bankové spojenie:

ičo:

DIČ:
IBAN:

Mestská čast Bratisiava-Staré Mesto

Mgr. Radoslav Števčík, starosta
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
Všeobecná úverová banka, a.s.
00603 147
2020804170
SK 02 0200 0000 0000 0152 6012

(ďalej len ,,usporiadatel

alebo spolu s hosťujúcim súborom ďalej len ,,zmluvné strany)

I. PREDMET ZMLUVY
Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá

predstavenie:
autor hry:
miesto:
dátum:

Dámska šatňa
Arnošt Goldllam
Nádvorie Zichyho paláca Bratislava
30.08. 2017 o 20.30 hod.

Príprava a realizácia sa uskuto čni v spolupráci oboch zmluvných strán.
11. FINANČNÉ VYROVNANIE

1. Usporiadate ľ sa zaväzuj e uhradiť za uvedené predstavenie:
a / náklady ( honoráre, diéty,doprava) spojené s realizáciou predstavenia vo výške 1 200,- €
b / tantiémy: 7,7% + DPH (21% do ČR) z celkovej hrubej tržby pre AIXRAPONT,
3% z celkovej hrubej tržby pre režiséra: Michal Spišák.
2. Usporiadatel je povinný do 7 dní od uskutoč nenia predstavenia zaslat DAB v Nitre hlásenie o tržbe. Na
zák1ade tohto hlásenia DAB zašle usporiadatelovi faktúru na tantiémy, ktoré poukáže usporiadatel na

úč et DAB. Lehota splatnosti predmetnej faktúry je najmenej 30 kalendárnych dní. DAB v Nitre
následne poukáže túto čiastku na účet režiséra a na ú čet Aurapontu.
111. POV1NNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Hostujúci súbor zabezpečí:
a/ dramaturgiu a produkciu predstavenia
b/ účinkujúcich a technických pracovníkov
c/ zaslanie propaga čného materiálu

2. Usporiadatel zabezpečí na svoje náklady:
a/ hrací priestor po čas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia vrátane
služieb technického vybavenia nasledovne:
30.08.2017 od 13.00 hod.
od 17.30 hod. akustická a priestorová skúška
Prípadné ďalšie technické požiadavky budú upresnené technickým námestnikom p. Jánom Surovkom,
b/ 1 šatňu pre technický personál
šatne pre účinkujúcich - 4 ženy,
c/ propagáciu predstavenia a predaj vstupeniek,
d/ podrobné informácie sú v dotazniku v prílohe.

IV. MAJETKOVÉ SANKCIE
1.
2.

V prípade odstúpeniajednej zo zmluvných strán od tejto zmluvyje poviimá nahradi ť poškodenej
zmluvnej strane všetky preukázatelné škody, ktoré j ej zrušenim zmluvy vznildi.
Ak d6jde k zrušeniu predstavenia z dávodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá
/vis major/,neposkytujú si zmluvné strany žiadnu náhradu.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVE1

ČNÉ USTANOVENIA

Zmeny a dopinky j ednotlivých ustanoveni tejto zmluvy m62u by ť len formou písomného
dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
2. Zm1uva j e vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá strana dostane dve vyhotovenia.
3. Táto zmluva nadobúda platnos ť dňomjej podpísania oboma zmluvnými stranami a ú činnost dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia pod ľa § 47a zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník v
spojeni s ust. § 5a zákona č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a
dopineni niektroých zákonov.
4. Zmiuvné strany si zmluvu pre čítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vole sú
slobodné, vážne, zrozumite ľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
1.

ríaditeľ

starosta mestskej časti
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