
ZMLUVA O ODOHRANí DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

uzavretá medzi

hosťujúcim súborom:
zastúpené:
adresa divadla:
bankové spojenie:
IBAN:
IČO:

Divadlo KOMÉDIE
Mgr. Svetozár Sprušanský, predseda OZ
Silvánska 29, 841 04 Bratislava
VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 1
SK90 0200 0000 0037 5887 9956
36067164

a

usporiadatel':
zastúpené:
adresa:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Mestský dom kulúry, prísp. organizácia
Ing. Alfonzom Kobielskym - riaditel'om
M. R. Štefánika 875/200,09301 Vranov nad Topľou
SK34 0900 0000 0005 60749407
35519088
2020630898

l. PREDMET ZMLUVY

Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá

predstavenie: HORÚCA SPRCHA
autor hry: Fred Apke
miesto: Mestský dom kultúry Vranov nad Topl'ou
dátum: 26. septembra 2017 o 18;30 hod:

Príprava a realizácia sa uskutoční v spolupráci oboch zmluvných strán.

II. FINANČNÉ VYROVNANIE

Za uskutočnené predstavenie uhradí usporiadateľ na základe faktúry na účet
hosťujúceho súboru:

1. Usporiadateľ je povinný zaplatiť Hosťujúcemu súboru za uskutočnenie
predstavenia sumu vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok
určených v bode 3 tohto článku.

2. Usporiadatel' a Hosťujúci súbor sa dohodli na počte vstupeniek daných do
predaja a výške vstupného vybraného za predstavenie nasledovne:



Počet vstupeniek daných do predaja: 400
Cena za vstupenku:~~,-

Vstupné vybrané za uvedené predstavenie sa po odčítaní povinných
odvodov podľa bodu 4 tohto článku rozdelí pomerom 20% pre usporiadateľa
a 80% pre Hosťujúci súbor.

3. Uvedenú sumu je usporiadateľ povinný uhradiť Hosťujúcemu súboru
jednorázovo prevodom na účet, a to do troch dní po uskutočnení vyúčtovania
predstavenia. Podkladom k zaplateniu ceny bude faktúra, ktorú vystaví
Hosťujúci súbor usporiadateľovi po uskutočnení vyúčtovania predstavenia,
a ktorá bude mať všetky náležitosti podľa ustanovení príslušných právnych
predpisov.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na 10 voľných vstupeniek

5. Za uskutočnené predstavenie usporiadateľ odvedie Divadlu komédie autorské
honoráre vo výške 9% z hrubej tržby.

6. Usporiadateľ sa zaväzuje poskytnúť Hosťujúcemu súboru písomné vyúčtovanie
predaných vstupeniek podpísané štatutárnym zástupcom na toto predstavenie.

III. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Hosťujúci súbor zabezpečí:
a / dramaturgiu a produkciu predstavenia
b / účinkujúcich a technických pracovníkov
c / zaslanie propagačného materiálu k predstaveniu

Usporiadatel' zabezpečí na svoje náklady:
a / hrací priestor počas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia, vrátane

služieb technického vybavenia - a to dňa: 26. septembra 2017 od 13.00
hod., od 13.00 hod. - služba pre ovládanie javiskovej techniky (1), od
14.00 hod. - služba pre osvetlenie (1), od 16.30 hod. - služba pre zvuk (1)

b / od 13.00 hod. - miestnosť pre techniku

c / od 17.00 hod. - šatne (2) pre účinkujúcich (2 ženy a 3 muži)

d / propagáciu predstavenia a predaj vstupeniek

e / ďalšie: o 17.00 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 preukázatel'né 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 byt' len formou
písomného dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 2017 Vo Vranove nad Topľou 13. 6. 2017

Ing. Alfonz Kobielsky
Mestský dom kultúry, prísp. org

divadlo ci komédie
Sitvánska 29 841 04 t~)ratislava
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