ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
uzavretá medzi
hosťujúcim súborom :Divadlo Andreja Bagara v Nitre
zastúpené:
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., riaditeľ
adresa divadla:
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
bankové spojenie: Štátna pokladnica č.ú. 7000310609 / 8180
IBAN :
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
IČO :
164 895
DIČ :
202 124 66 23
a
usporiadateľ:
zastúpené:
adresa :
IBAN:
IČO :
DIČ :

Mestské kultúrne stredisko Topoľčany
príspevková organizácia zriadená Mestom Topoľčany
PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany
SK36 0200 0000 0000 0113 1192
00500879
2021248834

I.PREDMET ZMLUVY
Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá
predstavenie:
autor hry:
miesto:
dátum:

Dámska šatňa
Arnošt Golflam
Spoločenský dom Topoľčany
27. februára 2018 o 19.00 hod.

Príprava a realizácia sa uskutoční v spolupráci oboch zmluvných strán.

II. FINANČNÉ VYROVNANIE
1. Za uskutočnené predstavenie uhradí usporiadateľ na základe faktúry na účet hosťujúceho
súboru:
a/ náklady spojené s realizáciou predstavenia (honorár, diéty, doprava) vo výške 2 000,- eur
b/ tantiémy : 7,7% + DPH (21% do ČR) z celkovej hrubej tržby pre AURAPONT
3% z celkovej hrubej tržby pre režiséra Michal Spišák
2. Usporiadateľ je povinný do 7 dní od uskutočnenia predstavenia zaslať DAB v Nitre
hlásenie o tržbe. Na základe tohto hlásenia DAB zašle usporiadateľovi faktúru na

tantiémy, ktoré poukáže usporiadateľ na účet DAB . DAB v Nitre následne poukáže
túto čiastku na účet režiséra a na účet Aurapontu.

III. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Hosťujúci súbor zabezpečí:
a / dramaturgiu a produkciu predstavenia
b / účinkujúcich a technických pracovníkov
c / zaslanie propagačného materiálu k predstaveniu
Usporiadateľ zabezpečí na svoje náklady:
a / hrací priestor počas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia, vrátane
služieb technického vybavenia – a to dňa: 27. februára 2018 od 13.30 hod.,
od 13.30 hod. – služba javisková technika, od 14.30 hod. – služba pre osvetlenie,
od 17.00 hod. – služba pre zvuk
b / od 13.30 hod. – miestnosť pre techniku
c / od 17.30 hod. – šatňa pre 4 ženy
d / propagáciu predstavenia a predaj vstupeniek
e / ďalšie: o 17.30 hod. sa uskutoční priestorová skúška

IV. MAJETKOVÉ SANKCIE
V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od tejto zmluvy je povinná nahradiť
poškodenej zmluvnej strane všetky preukázateľné škody, ktoré jej zrušením zmluvy vznikli.
Ak dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán
nezodpovedá (vis major), neposkytujú si zmluvné strany žiadnu náhradu.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmeny a doplnky jednotlivých ustanovení tejto zmluvy môžu byť len formou písomného
dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle usporiadateľa.
V Nitre dňa .........................2017

Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
riaditeľ DAB v Nitre

V Topoľčanoch dňa.............................2017

PhDr. Katarína Baculáková
riaditeľka MsKS
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