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DYNAMIKA s.r.o., Trnavské mýto č. l, 831 03 Bratislava 

uzatvorená medzi: 

v zastúpení: 
registrácia 
Bankové spojenie: 

ZMLUVA 
DYNAMIKA, s r.o. v Bratislave (ďalej iba hosťujúci súbor) 
DOM ODBOROV- ISTROPOLIS, Trnavské mýto č. 1 
831 03 Bratislava 
Mgr. Rudolf Geri, Milan Vincourek - konatelia 
IČO: 46409424 DIČ: 2023383780 
TATRABANKA, a.s., Bratislava, č.ú.: 2923866565/1100 

a 

usporiadateľskou organizáciou: Mestský dom kultúry - príspevková organizácia 
M. R. Štefánika 8751200 

v zastúpení: 
registrácia 

Názov predstavenia: 

093 01 VRANOV NAD TOPĽOU 
Ing. Alfonz Kobielsky 
IČO: 355 19 088 DIČ:2020630898 

ŠIALENÉ NOŽNIČKY 

Účinkujú: Marcel Ochránek/Peter Kočiä, Prremysl Boublík/Marek Mejský, Karin Olasová, 
Duäan Szabó, Lucia Vráblicová/Jana Valocká, Erik Peťovský/Juraj Hrčka 

Miesto konania: Dom kultúry Vranov nad Topľou 

Termín: 15. 10. 2016 (sobota) o 18.00 hod. 

Počet predstavení: 1 

Predmet zmluvy 

DYNAMIKA, s.r.o. uvedie v Dome kultúry Vranov nad Topľou dňa 15. 10. 2016 o 18.00 h detektfvnu komédiu: 
"Šialené nožničky" 

Vstupné: 13,- € (trinásť Eur) 

Usporiadate/' sa ďalej zaväzuje: 

zabezpečiť pre horeuvedené predstavenie sálu technickým a bezpečnostným normám, vyhovujúce 
javisko a technické zabezpečenie (osvetlenie, ozvučenie) potrebné na realizáciu predstavenia- podľa 

technických požiadaviek DYNAMIKA s.r.o. 
dňa 15.10.2016 uvol'nf javisko o 10.00 hna stavbu scény (k čomu poskytne 4 pomocníkov na 
vykladanie dekorácie a zvukovej aparatúry, ako aj na nakladanie po predstavení o 20.30 h) 
zabezpečiť 2 äatne pre účinkujúcich a technický personál DYNAMIKA s.r.o. 
zabezpečiť propagáciu podľa dohovoru s DYNAMIKA s.r.o. - výlep plagátov (dodaných 30 ks plagátov 
A2) 
zabezpečiť bežný nábor cez organizácie a inätitúcie v meste a v okolí 
zabezpečiť predpredaj vstupeniek náborom a v pokladni Domu kultúry ..... 
zabezpečiť na vlastné náklady usporiadateľskú službu: uvádzačky, äatňu pre divákov, požiarnu službu 

Finančné podmienky 
g(l C'/: 

Za odohrané predstavenie uhradí usporiadate!' dodávatel'ovi z tržby sumu, ktorá bude predstavovať_.S5% pre 
dodávatel'a a%% pre usporiadatel'a Zo '~.:. 

platba bude realizovaná bankovým prevodom do 7 dní po uskutočnení predstavenia na základe 
vyúčtovania usporiadateľa dodávatel'ovi 

Technické požiadavky: 

a) čisté a suché javisko s nepoškodenou drevenou podlahou s rozmermi minimálne 8 x Gm . 
b) čisté a vyprázdnené priestory za javiskom a čisté šatne pre 2 ženy a 4 mužov s dostatočným počtom 
stoličiek, vešiakov, sociálne zariadenia pre účinkujúcich 
c) vo všetkých priestoroch podl'a oredchádzajúcich bodov, teplotu minimálne 18 stupňov C .. 
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d) dať k dispozícii svetelnú aparatúru týchto parametrov: 

-6 x 1000 W reflektory na nasvietenie javiska 
- svetelný pult 

e) dať k dispozícii zvukovú aparatúru týchto parametrov: 
- zvukový pult s min. 3 stereo a 4 mono vstupmi 
- CD prehrávač alebo mini disk prehrávač 

Prosíme zabezpečiť spojenie zvukovej a osvetľovacej kabíny- zvuk a svetlo robí jeden človek Ili 

Všeobecné podmienky: 

1. Usporiadateľ môže od zmluvy odstúpiť: 
a)najneskôr 30 dni pred terminom vystúpenia, v tom prípade hradí preukázateľne vzniknuté 

náklady DYNAMIKA, s.r.o. 
b)menej ako 5 dni, hradi celú sumu uvedenú v zmluve. 

2. Ak sa predstavenie neuskutočnf vinou DYNAMIKA, s.r.o. uhradi odberateľovi (okrem odôvodnených 
pripadov) preukázateľne vzniknuté náklady pri priprave predstavenia. 

3. Odôvodnený prípad zrušenia predstavenia je na strane usporiadateľa živelná pohroma, pri p. rozsiahla 
deštrukcia miesta konania programu. U hosťujúceho súboru je odôvodnené zrušenie v pripade ochorenia 
alebo úmrtia člena súboru (pripadne úmrtia najbližšich rodinných prfslušnikov). Dôvodom na zrušenie nie je 
nezáujem publika (nízky počet predaných vstupeniek), pripadne zlé klimatické podmienky a podobne (okrem 
prípadov dopravných kalamít) . Odôvodnené prípady treba včas oznámiť zmluvnému partnerovi. 
V pripade oneskoreného oznámenia si mOžu partneri uplatr"'ovať nárok na úhradu vzniknutej škody. 

4. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch- po 1. pre zúčastnené strany. 

5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. O prípadných sporoch bude rozhodovať 
Okresný súd v Bratislave l. 

6. Pripomienky, dodatky do zmluvy mOžu byť vykonané iba pisomnou formou a platnosť nadobúdajú až 
súhlasom zmluvného partnera. 

Okrem toho usporiadateľ zabezpečí: 

1.Uvofnenie prístupovej cesty pre vykladanie a nakladanie dekorácie na javisko a možnosť parkovania pre 
nákladné vozidlo a 2 osobné automobily hosťujúceho súboru. 

2.Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie zákazu zaznamenávania predstavenia akoukoľvek formou záznam 
obrazu a zvuku (mg, video, film a pod.) pokiaľ to nebude vopred prerokované a odsúhlasené producentom. 

Záverečné ustanovenia: 

1.DYNAMIKA, s.r.o. si vyhradzuje pre svoje potreby 4 kvalitné miesta pre hostí. 

V Bratislave: 19. 8. 2016 

Podpisy zmluvných strán: 

DYNAMIKA s.r.o. Mestský dom kultúry 

····--------- ~ ----- - - ·---- -- ------- --- - . ------ .. ··--------· 
1 Vybavuje: Milan Vincourek, tel/fax: 02/55410223, mobil: 09031707 433 
. Adresa: DYNAMIKA, s. r. o., Dom odborov, Trnavské mýto č. l, 831 03 Bratislava 
l_!::_f!l~i!_:__~:_dur~~edur.sk, int~~net: . ww._w__,.g"_e_d_ur_.s_k _ _ _ _ 
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