
ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

l. ZMLUVNÉ STRANY

Dodávateľ:
Peter Szôllčs -Divadlo Theátrum Rožňava
Slnečná 15 ,048 01 Rožňava
IČO: 47 956 798
mč: 1025914879

zastúpené: Peter Szôllôs-riaditeľ divadla Theátrum
(ďalej len divadlo Theátrum)

a
Usporiadateľ:
Mestský Dom Kultúry, prísp. org.
M.R.Štefánika 875/200, Vranov nad Topl'ou
IČO: 35519088
DIČ:2020630898
Bankové spojenie: SLSP, a.s. pobočka Vranov n. T.
číslo účtu: IBAN: SK3409000000000560749407
zastúpené: Ing. Alfonz Kobielsky
(ďalej len usporiadateľ)

II. ZÁVÄZKY DIVADLA

l. Odohrať predstavenie:
Názov: Pesničkál (inter-aktívna rozprávka pre deti)
Miesto: Mestský Dom Kultúry vo Vranove nad Topl'ou-Kinosála
Termín: 26.októbra 2017

" Čas: 9.30 hod a 10.30 hod

2. Iné dojednania: .

III. ZÁVÄZKY USPORIADATEĽA

l. Usporiadatel' zabezpečí:
Javisko: min.8x7m. Javiskový technik: l,
Nástup personál: 1.5 hodiny pred začiatkom predstavenia t.j. o 7.30.hod.
Osvetlenie: Biele svetlo
Zvuk: Poskytnúť ozvučenie priestoru./Podľa dohody/
Šatne: l
Iné požiadavky:

2. Na vlastné náklady zabezpečí propagáciu podujatia pomocou plagátov, tlače, rozhlasu a pod.

3. Zabezpečiť dozorný personál (uvádzači, šatniari, požiarnici ).

4. Teplota v priestoroch pódia a šatní musí byt' minimálne 18 o C.



5. Usporiadateľ zodpovedá v celom rozsahu za dodržiavanie zákazu zaznamenávania divadelných
predstavení akoukoľvek formou záznamu obrazu a zvuku (ako sú magnetofónový záznam,
videozáznam, film a pod.) pokiaľ na uvedené pred začiatkom každého predstavenia nedá osobitný
súhlas riaditeľ divadla.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

l. Usporiadateľ je povinný zaplatiť za uskutočnené predstavenie cenu v zmluvne určenej výške
nasledovne: 70% z celkového vyzbieraného vstupného.

2. Uvedenú celkovú cenu je usporiadateľ povinný uhradiť na základe faktúry, ktorú je usporiadateľ
povinný zaplatiť prevodným príkazom v lehote splatnosti najneskôr do 10 dní od doručenia faktúry ..

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Odstúpiť od uzavretej zmluvy môže usporiadateľ len v odôvodnených prípadoch ako sú živelná
pohroma alebo úradný zákaz. Dôvody odstúpenia je povinný usporiadateľ oznámiť divadlu Theátrum
a potom v takom prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na úhradu vzniknutej škody.
Dôvodom k zrušeniu tejto zmluvy nie sú nasledovné ukazovatele: nepriaznivé počasie, malý záujem,
nedostatok finančných prostriedkov atď.
V prípade zrušenia zmluvy zo strany usporiadateľa do 5 dní pred konaním predstavenia je
usporiadateľ povinný uhradiť divadlu poplatok vo výške 50% zo zmluvnej ceny, pri zrušení zmluvy
v deň predstavenia je usporiadateľ povinný uhradiť divadlu storno poplatok vo výške celej zmluvnej
ceny.
2. Od uzavretej zmluvy môže divadlo Theátrum odstúpiť len v odôvodnených prípadoch: choroba,
úmrtie v rodine niektorého z účinkujúcich, úraz. Dôvody je divadlo povinné oznámiť usporiadateľovi
ihneď telefonicky, faxom alebo telegramom. V takom prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných strán
nárok na úhradu vzniknutej škody.
3. Zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení k podpisu zmluvy.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
5. Podľa zákona Č. 211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), táto zmluva nadobúda účinnosť 7 dní po jej
zverejnení.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre usporiadateľa ajedno
pre Peter Szôllôs/Divadlo Theátrum/.

V Rožňave, 2.októbra 2017 Vo Vranove nad01'0U' 3.októbra 2017

Usporiadatel' Ing. Alfonz Kobielsky
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