Hosťujúci súbor:

Divadlo Andreja Bagara vNilre

Sídlo:
Konajuce:
Banlcové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Sväioplukovo nám 4,950 53 N1tra
Ing. Jaroskw Ddczy, PhD. rIadIteI
-

Štátnajwkladrnca
70 003106 0918180
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609

iČo:
DIČ :
Äontakžnd osoba:

00164895
2021246623
PaedDr. Katarína Hudecová

Telefán:
Web:
E-mail:

0903270040
www.dab.sk
katr1nahudecová)gJab.sk

Pozývajúci:
Sídlo:
Konajúce:

•

•

•

Právnaforma:
Zriaďovate ľ .
Bankové .spojenie:
Ctslo účtu:
IBÁN:
SWIFT:
IČO:

Spišské divadlo v Spišsicej Novej Vsi
Radnlčné rnfmeslie Č. 4. 052 01 Spišskd Nová Ves
Mgr. Emiiom SpiŠákom, ÁrtD. riadite ť
Rozpočtová organlzdcla
Košický samosprávny kraj
Stdfna pok(adnica lIratIs(ava
-

700018533418180

478180000000700018534
SPSRSKBA

31297846

DIČ :

2021456118

Kontaktná osoba:
Telefán;
Fax:

Mgr. Mária Korbová

WWW:

www.spisskedivadlo.sk

J

E-mail:

prevadzko(p1sskedivad1o.sk

g

053 —41732 71 - 5
053-41773276

(ďalej aj alco ,,Znzluvnéstrany)
u2atvárajú túto Zmluvu o odohraní divadelného predUnenia (ďalej len ,,Zmluva)

Článok t
Predmet Zmiuvy
1.

Predmetom tejto Zmlzivy je spolupráca Zmluvných strán pi príprave a realizácii
predtaven1a najavisku Pozývajúceho.

2.

Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá
predsfaverne:

PANIt(ÁRI

autor hy:

Mlka Myllyaho

miesto:

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi

dátum a Čas:

23.10.2017(pondelok) o 19,00 hod.

divadelného

Článok 17
Práva apovinnosliZmluvných stnfn
1. Pozývajúci sa zaväzuje:
- zabezpe čiť suché a čisté javisko, štandardné svetelné azvukové technické zariadenia, kioré
musia by ť sprfstupnené podľa Iechnických podmienok hos ťujúceho súboru. Teclmické
podmienkv predstavenia súprílohou uvedenej zinluvy,
- zabezpe čiť šatňu pre účinkujúcich s hygienickým zariadením s teplofou min, 18 oc a šai ňu pre
garderábu a technik,u,
- zabezpe čiť technicko-prevádzkové služby: javiskovú službu teclmika, eleklrikár, uvádza Čk
požiarna služba, zvuk&,
- zabezpe čiť prtpojky el. prúdu 220V a 380W32 A-I6KW, javisko roz,neroy 7 x 9m sprístupnené
v deň konania divadelného predstavenia min. 6 hod pred začiatkom predstaverna t.j. o 12,00
hod.,
- zabezpe čiť dod.ržiavanie zákazu zaznamenávania divadelného predstavenia akoukoľvekformou
záznarttu obrazu a zvuku bez preächádzajúceho súhlasu organiza čného vedúceho hos ťujúceho
súboru,
- zabezpe člťpredaj vstu1veniek pričom tržba zpredajajeprfjmom Pozýajúceho,
- zabezpe čit propagáciu predstavenia obvyklým spásobom, pričom propagač?rý materisi dodá
Hosťujúcl súbor,
- uhradiť na účet Hostujúceho súboru realizačné náklady vo výške 1.500 € slovom
jedentisícpäťsto EUR. a 10 na základe fak.Iúry vystavenej a doru(Yenej Hos(ujúcim súborom,
v lehote do 30 dni odohrania divadelnéhopredstavenia,
- pozývajúcije povinný uhradi ť autorské honoráre z hrubej tržby nasledovne:
a) 12,8% z celkovej hrubej tržby na ú čet

čom z čiastky 8,8% saplatíDPH

b) 0,5% z celkovej hrubej tržby autorovi textovpiesnfPefrovi Sarvašovi
Ádresa:

15, 81109 Bratlslava

- pozývajúci zabezpe čí a uhradt ubytovanie pre Členov umeleckého súboru a techniky hostujúceho
Divadla Ándreja Bagara v NItre (spolu 21 osáb v de ň konania predsžavenia - z 23. 10.201 7 na
24.10. 2017).
2 Hosťujúci súbor sa zaväzuje.
odohraťpredsfavenie na maximálnej umeleckej úrovni,
uhradiť z odmeny dohodnutej v čl.II, bode 1 realizačné náklhdy (náklady na prepravu, honoráre
hosťujúcich umelcov, cestovné náhrady ú častníkov), licen čné poplatky,
Článok 111

1.
2.

Všeobecné podmienky
Ukončiť túto Zmluvu mážu Zmluvné sžrany dohodou a lebo odstúpením od tejto Zmluvy, a to v
prípadoch špeckovaných ďalej v tejto Zmluve.
Zmluvné strany sa pre pr(pady vi.s maior (žtvelná pohroma, požiar, epidémia, smr ť potvrdená
práceneschopnosť, úraz apod), ako ajpre iné, nepredvfdané prípady, kedy by jedna zo zmluvných strán
nemohla spinitpredinet Zmluvy, dohodli, že si tieto skuto čnosti oznámia bez zbyto čného odkladu a bez
meškaniapo rom, Čo sa o žejto skuto čnosti dozvedia

2

3.

Ak natane prípad nepredvídaný v predchddzajúcom zstanovení zmluvné strany sa dohodli na
nagledujúcichpodmienkach (okreinprípadov vis ,naior):
- ak oznámenie o nemožnosti spineniapredmetu Zmluvy bude drzihej Zmluvnej strane doru čené
najnesk6r 30 dní pred dátumom pinenia je táto oprávnená od Zmluvy odIúpi ť a požadovať
náhradu nutných výdavkov spojených so zabezpe čenim spineniapredmetu Zmluvy.
- ak oznámenie o nemožnosti spinenia predmetu Zinluvy bude zmluvnej strane doru čené
najnes/a5r 15 dní pred clátumom pinenia je táto strana oprávnená od Zmluyy odstúpi ť a
požadovať náhradu všetkých preukázate ľných iýdavkov spojených so zabezpe čentm spinenia
predmetu Zmluyy.
- alc oznámenie o nemožnosti spinenia predmetu Zmluvy bude zmhivnej slrane doru čené
najneskár 5 dnípred dátumom pineniaje táto Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odtúpiť a
požadovať nábradu všetkých preukázate ľných výdavkov spojených so zabezpe čením spinenia
predmetu Zmluvy, ako ajpenále vo výške 50 % zo sumy dohodnutej ako honorár v ust. ČL 111
ods. 1 tejto Zmluvy
- ak d6jde k nemožnosti spinenia predmetu Zmluyy v čase, keď Pozvaiiý už bude v mieste pineniaje
dotknutá Zmluvná strana oprávnená žiadať náhradu všetkých preukázate ľných výdavkov spojených
so zabezpečen[rn spineniapredmetu Zmlmy, ako ajpenále vo výške 60 % zo sumy dohodntej ako
honorár v usg. cl. 111 od, l tejto Zmluvy

4.

(. Činky odstúpenia od tejto Zmluvy pod ľa predchádzajúcich ukrnovenf nastávajú dňoin ktorým sa
oznánurnie o odstúpenlpreukázateľne dostane do dispozičnejprávomoci druhej Zmluvnej strany.

5.

Náhradu vjdavkov podľa ust. žohto článku ods. 3 tohto Článku Zmluvy je povinná Zmluvná strana
povinná uhradiť oprávnenej Zmluvnej strane najneskár do 15 dní odo dňa úČiimosti odslúpenia od tejto
Zmluvy prevodom na účet oprávnenej Zmluvnej strany.

6.

Dohodou je možné ukon čiť tento zmluvný vztah kedylco ľve/ pričom na platnos( dohody sa yyžaduje
dodržaniepísomnejformy. Sú častou dohodyje aj6sob vyrovnaniaprípadných záväzkov apoh ľadávok
zmluvných sžrán, ktoré vznikli vpriebehupinenia tejto Zmluvy, až dojej ukon čenla dohodou.
Článok IV
Závere čné ustanovenia

L Zmeny a dopinenia jednotlivých utanovení tejto Zmlmy je možné vykona ť len Jorijiou pgomného
J
dodarku odsúhlasenéhopodpiso,n oboma Zmluvnými strancnni.
2Táto zmluva nadobúda platnosť dúom jej podpísania oboma zmluvnými slranaml a ú činnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na
vedomie, že táto zmluva je pod ľa zákona č 54612010 Z z., ktorým sa mení a dop ĺúa zákon č 4011964
Zb. Občiansky zákonník v znenf neskorškh predpisov a ktorým sa menla a dopl ňajú nlek.soré zákony,
povinne zierejňovanou zmluvou.
3.

Na právne vz ťahy touto Zinluvou neupravené sa vz ťahujú utanovenia právneho porladlcu Skwenkej
republiky.

4.

Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rowioplsoch, z ktorých každá ko Zmluvných sirán obdrži po dva
rovnopisy.

S. Zmluvné strany preh1asujz, že sa oboznámill s obsahom tejro Zmluvy a na znak súhlasu s jej znenlmju
podp!salL
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