Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č. ZDP /08/2017
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene
1.
So sídlom: Divadelná 3, 96077 Zvolen
Príspevková organizácia zriadená BBSK d ňa 1 .4.2002 Zriadovacou listinou č .20021000992
Zastúpené: Ing. Jana Raffajová, riaditelka
I ČO:
35989572
DIČ :
2021517608
i Č DPH: SK2021517608
Bank. spojenie : Štátna pokladnica, č .ú.: 7000404728/8 1 80
IBAN:
SK05 8180 0000 0070 0040 4728
(dalej len ,,DJGT)
a
2.
So sídlom:
Divadlo Andreja Bagara
Právna forma: Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
Ing. Jaroslav Dáczy, PhD.,riaditel
Zastúpené:
164895
ICO:
DIČ :
2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č .ú.: 7000310609/8180
IBAN:
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
(dalej Ien ,, objednávatel)

I.
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy sa DJGT zaväzuje zabezpe čit pre objednávatela uskuto čnenie
divadelného predstavenia:
Názov div. predstavenia: Jaroslav Žák: ,,ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Miesto konania:

Divadlo Andreja Bagara Nitra

Termín a čas konania:

23.10.2017 (pondelok) o 18:30 hod.

D ĺžka predstavenia (minutáž) : cca 130 minút s jednou prestávkou
2.

Objednávatel sa zaväzuje zaplatit DJGT za odohrané divadelné predstavenie dohodnutú
odmenu podla článku 11. tejto zmluvy.

11.
Cena a platobné podmienky
1.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za odohraté divadelné predstavenie vo výške
2 300,- EUR, slovom: dvetisíctristo eur

2.

Cena zahrňuje honorár za divadelné predstavenie a ostatné náklady súvisiace
s realizáciou divadelného predstavenia.

3.

Objednávatel uhradí cenu v dohodnutej výške na základe fakturácie DJGT do 15 dní od
doručenia faktúry bezhotovostným prevodom na ú čet DJGT vedený v Státnej pokladnici,
číslo ú čtu: 7000404728/8180, IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 4728.

4.

Objednávatel sa zaväzuje uhradit tantiémy vo výške 2% z hrubej tržby na účet, IBAN:
p. Michaela Doleželová do 10 dní po odohraní
divadelného predstavenia.

5.

Objednávatel sa zaväzuje uhradit organizácii SOZA za použitie archívnej hudby 25
minút 31 sekúnd.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so spinením pe ňažného záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy sa objednávatel zaväzuje zaplatit DJGT úrok z omeškania
podla ust. § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka, t.j. vo výške (v sadzbe), ktorú ustanoví
vláda Slovenskej republiky nariadením.

111.
Technické podmienky
Objednávatel sa zaväzuje spinit tieto požiadavky poskytovatela:
1.

Uvolnit, úpine vyprázdnit, vy čistit a vykúrit minimálne na 1 8-20°C javisko, sálu, šatne.
Šatne musia byt v zimnom období vykúrené na teplotu 20°C už 3 hodiny pred za čiatkom
divadelného predstavenia.

2.

Zabezpečit technický personál:
- 1 javiskový technik od 1 1 :00 h do skon čenia predstavenia
- 1 osvetlovač
od 14:00 h do skončenia predstavenia
- 1 zvukár
od 14:00 h do skončenia predstavenia.

3.

Zabezpe čit potrebný po čet osb uvádzacej služby, požiarnej asisten čnej hliadky,
najmenej 30 minút pred za čiatkom predstavenia.

4.

Zabezpečit v zákulisí šatne pre 17 hercov s hygienickým zariadením, s teplou a studenou
vodou a kvalitným osvetlením.

5.

Zabezpečit v zákulisí šat ňu pre technický personál DJGT v po čte 1 ks.

6.

Rešpektovat čas príchodu technického personálu poskytovatela d ňa 23. 1 0.20 1 7 o 1 1 :00 h
a stavbu scény od 13:00 h.

7.

Rešpektovat čas príchodu umeleckého súboru poskytovatela d ňa 23.10.2017 o 16:30 h.
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Iv.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávatel je povinný:
a) zabezpečit dodržanie dohodnutého začiatku predstavenia a zákaz vstupu do hladiska
počas predstavenia
b) zabezpe čit propagáciu divadelného predstavenia
c) zabezpe čit predpredaj a predaj vstupeniek na predstavenie
d) zabezpečit predaj bulletinov k uvádzanej inscenácii poi hodinu pred za čiatkom
predstavenia a po čas jeho prestávky. Bulletiny dodá objednávatelovi organiza čný
pracovník DJGT
e) zabezpe čit dodržiavanie zákazu zaznamenávania divadelného predstavenia
akoukolvek formou záznamu obrazu a zvuku ( magnetofánový záznam,
videozáznam, fotenie a pod. ) bez predchádzajúceho súhlasu organiza čného
pracovníka DJGT.
2.

Objednávatel má právo vyžadovat od DJGT spinenie predmetu zmluvy v súlade
s ustanovením č1. I bod 1 tejto zmluvy.

3.

DJGT je povinné spinit predmet tejto zmluvy, t.j. odohra ť dohodnuté divadelné
predstavenie v termíne a čase podla tejto zmluvy a spinit aj všetky ostatné zmluvné
povinnosti.

4.

DJGT má právo:
a) na vyplatenie dohodnutej ceny za riadne a v čas spinený predmet zmluvy, v termíne,
výške a spásobom dohodnutým v tejto zmluve
b) vyžadovať od objednávatela zabezpe čenie zmluvne dohodnutých materiálnotechnických a personálnych požiadaviek v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

V.
Trvanie zmluvy a jej skon čenie
Zmluvný vztah založený touto zmluvou kon čí:
a) spinením záväzkov oboch zmluvných strán.
b) písomnou dohodou zmluvných strán
c) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, dávodom na odstúpenie od
nezáujem publika
o divadelné
zmluvy zo strany objednávatela nie je
predstavenie (nízky po čet predaných vstupeniek).
d) Zmluvné strany sa dohodli, že ktoráko ľvek zmluvná strana je oprávnená túto zmluvu
zrušit aj zaplatením sumy vo výške 1 1 50,- € ako odstupného druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa v tomto prípade zrušuje d ňom, kedy bude
písomné oznámenie jednej zo strán o tom, že svoje právo na zrušenie zmluvy
využíva, doru čené druhej strane a strana využívajúca svoje oprávnenie na zrušenie
zmluvy určené odstupné zaplatí druhej strane (pozn.: až zaplatením odstupného
dochádza k zrušeniu zmluvy). Zmluvné strany sa dohodli, že zrušit túto zmluvu
podla tohto bodu je oprávnená aj tá strana, ktorá už prijala pinenie záväzku druhej
strany alebo jeho časti, alebo ktorá už spinila svoj záväzok alebo jeho čast, t.j.
zmluvné strany týmto vylu čujú použitie ust. § 355 ods 2. Obchodného zákonníka.
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e) ak nastanú nepredvídatelné okolnosti na strane DJGT, ktoré bránia uskuto čneniu
divadelného predstavenia (napr. nemoc, epidémia, smrt), je tento povinný
bezodkladne písomne uvedené skuto čnosti oznámit objednávatelovi a dohodnút sa
na možnom náhradnom termíne odohrania divadelného predstavenia.
2.

V prípade vzniku organizačných prekážok pri zabezpc čení a realizácii dohodnutého
predstavenia niektorej zo zmluvných strán si tieto po vzájomnej konzultácii dohodnú
písomne náhradný termín.

3.

Ak dčjde k zrušeniu divadelného predstavenia z d čvodov tzv. vyššej moci (napr. prírodná
katastrofa), za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá, neposkytujú si zmluvné
strany žiadnu náhradu.
vI.
Všeobecné a závere čné ustanovenia

Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods.1 Obch. zákonníka dohodli, že tento ich
záväzkový vztah sa spravuje Obchodným zákonníkom.
2.

Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní
dostane 1 exemplár objednávatel a 2 exempláre DJGT.

3.

Táto zmluva nadobúda platnost d ňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnost deň 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 dopl ňa zákon č . 40/1964 Zb. Ob čiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopl ňajú niektoré zákony, povinne zverej ňovanou
zmluvou.

4.

Túto zmluvu je možné menit len formou obojstranne odsúhlasených písomných
dodatkov, ktoré sa stanú jej neoddelitelnou sú časťou.

5.

Účastníci si zmluvu riadne pre čítali, porozumeli jej a prehlasujú, že ju uzavreli podla
slobodnej, vážnej a zrozumitelnej v čle, neuzavreli ju v tiesni a na znak svojho súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

6.

V prípade, ak bude podla tejto zmluvy potrebné doru čovat inej zmluvnej strane
akúkolvek písomnost, doru čuje sa táto písomnost na adresu zmluvnej strany uvedenú
v záhlaví zmluvy, dokial zmena adresy nebude písomne oznámená druhej zmluvnej
strane. V prípade, ak sa písomnost napriek tomu vráti nedoru čená, zmluvné strany si
dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím d ňom po vrátení zásielky zmluvnej strane,
ktorá zásielku doručuje.

