DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE
Trojičné nám. 2, 9l7 00 Trnava, tel. č. 00421 033 / 55110353, 5511 354, 5511 125
Fax: 00421 033 / 5511 355, e-mail: djp@djp.sk

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
č. zmluvy: 02/2019
Uzatvorená medzi:
hosťujúci súbor:
DIVADLO JÁNA PALÁRIKA V TRNAVE
zastúpené:
Mgr. art. Zuzana Šajgalíková, riaditeľka DJP
adresa divadla:
Trojičné nám. 2, 9l7 01 Trnava
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK72 8180 0000 0070 0049 7418
IČO:
00228 681
DIČ:
2021133609
(ďalej len „DJP v Trnave“)
a
usporiadateľ:
DIVADLO ANDREJA BAGARA NITRA
zastúpené:
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD., riaditeľ DAB Nitra
adresa:
Svätoplukovo nám. č. 4, 950 53 Nitra
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
IČO:
00 164 895
DIČ:
20 21 24 66 23
(ďalej len „usporiadateľ“)
I .Predmet zmluvy
Divadlo Jána Palárika sa zaväzuje odohrať predstavenie:
Názov hry:
Autor:
Dátum:
Miesto:

Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút
Jess Borgeson, Adam Long, Daniel Singer

25.04.2019 (štvrtok) o 18.30 h.
Štúdio DAB Nitra

2.
II. Honorár a náhrady
Za uskutočnené predstavenie uhradí usporiadateľ DJP v Trnave:
 Honorár vo výške: =1.500,- EUR (Slovom: tisícpäťsto eur)


Tantiémy vo výške:
- 14,47 % z celkovej hrubej tržby pre Aura - Pont s.r.o.- umelecká agentúra,
Radlická 99, 150 00 Praha 5
- 4% z celkovej hrubej tržby pre DILIA – divadelní, literární, audiovizuální agentra, z.s., Krátkého 1, 190 03 Praha 9

Usporiadateľ uhradí honorár a tantiémy na účet DJP v Trnave na základe faktúry
vystavenej DJP v Trnave, ktorej podkladom bude oznámenie o tržbe za predstavenie,
ktoré usporiadateľ nahlási DJP v Trnave.
III. Ďalšie zmluvné podmienky
Technické zabezpečenie predstavenia dňa 25.04.2019:
- v deň predstavenia javisko pripraviť od:
- služba technického personálu od:
- služba osvetľovača od:
- služba zvukára od:

14.00 hod.
14.00 hod.
15.30 hod.
16.30 hod.

Usporiadateľ ďalej zabezpečí dňa 25.04.2019:
A) 2 šatne pre účinkujúcich od 16.30. (3 muži, 2 ženy),
B) 1 šatňa pre technický personál DJP od 14.00 hod.,
C) teplota v hracom priestore a v šatniach min. 20°C,
D) propagáciu predstavenia, predaj vstupeniek (propagačné materiály dodá DJP
Trnava),
E) predaj bulletínov pred predstavením,
F) dodržiavanie zákazu zaznamenávania divadelného predstavenia akoukoľvek formou
záznamu obrazu a zvuku (videozáznam, fotografovanie a pod.) bez súhlasu
organizačného pracovníka DJP Trnava,
G) parkovanie pre nákladné auto a mikrobus.
DJP v Trnave sa zaväzuje dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a predpisy o ochrane
pred požiarmi platné pre priestory, v ktorých bude hosťovanie prebiehať.
IV. Všeobecné podmienky
A) Usporiadateľ môže zmluvne dohodnuté predstavenie zrušiť najneskoršie do l4 dní
pred uskutočnením. Odvolanie predstavenia po tejto lehote je neúčinné
a usporiadateľ je povinný DJP v Trnave uhradiť zmluvne dohodnutú sumu.

3.
B) V prípade neuskutočnenia predstavenia z titulu nezabezpečenia technických
podmienok, usporiadateľ uhradí DJP v Trnave náhradu tržby a ostatných
preukázaných nákladov.
C) DJP v Trnave si vyhradzuje právo prípadnej zmeny predstavenia (pre náhle
ochorenie člena súboru) alebo termínu (v prípade prírodnej katastrofy alebo živelnej
pohromy) po dohode s usporiadateľom.
D) Iné ujednania: E) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom
podpísaní dostane dva exempláre každá zo zmluvných strán.
F) Táto zmluva, nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitných právnych
predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je podľa zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, povinne
zverejňovanou zmluvou.
G) Pripomienky a dodatky do zmluvy môžu byť vykonané iba písomnou formou, len
vo zvlášť odôvodnených prípadoch a platnosť nadobúdajú až súhlasom zmluvného
partnera.

Trnava, dňa .........................

...............................................
Mgr. art. Zuzana Šajgalíková
riaditeľka DJP v Trnave

Nitra, dňa ...........................

...............................................
Ing. Jaroslav Dóczy, PhD.
riaditeľ DAB Nitra

