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Zmluva

uzatvorená v zmysle §269 odseku 2) zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

l. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:
Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topľou
V zastúpení: Ing. Alfonz Kobielsky
IČO: 35519088
DIČ: 2020630898
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu: SK34090000000000560749407
Vybavuje: Silvia Nusová 0907 951 110, programove@kulturavranov.sk

2. Dodávateľ:
Občianske združenie Divadlo Maska
V zastúpení: Mgr. Jaroslav Mottl
Pribinova 120,960 Ol Zvolen
IČO: 37888773
DIČ:2021685930

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie divadelného predstavenia Divadla Maska a to
konkrétne:
Názov predstavenia:
Miesto konania:
Termín:
Počet predstavení:

Smejko a Tanculienka - Kuk, ani muk!
Mestský dom kultúry, Vranov nad Topľou
4.3.2018 o 1O,00hod
1

III. Cena a platobné podmienky

J. V prípade, že sa objednávateľ dohodli na fixnej sume za predstavenie bez možnosti
predaja vstupeniek objednávatel'om, ruší sa bod č.2. článku III. Objednávateľ sa
zaväzuje vyplatiť dodávateľovi za divadelné predstavenie sumu vrátane
dopravy.

2. V prípade, že objednávateľ realizuje predaj vstupeniek tohto predstavenia, ruší sa bod
č. 1. článku III. a suma za predstavenie je vyjadrená percentuálne, ktoré je dohodnuté
v pomere takto: 80/20 t.j.80% tržby náleží dodávateľovi a 20% objednávateľovi,.
Cena vstupenky je dohodnutá na sumu 8€./osoba. Do 12 mesiacov dieťa zdarma
na kolenách rodiča. Vyúčtovanie vstupného vykoná objednávateľ, dodávatel' má
právo kontroly tohto vyúčtovania.

3. Dohodnutá cena za vystúpenie je splatná po splnení dohodnutého rozsahu predmetu
zmluvy. Úhradu objednávatel' zrealizuje hned' po obdržaní faktúry zo strany
dodávateľa a to bezhotovostne prevodom na účet dodávatel'a.



IV. Technické podmienky

l. Objednávateľ je povinný zabezpečiť k realizácii divadelného predstavenia podľa tejto
zmluvy prívod elektrickej energie 220 V.

2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť adekvátne a primerané priestory na zázemie
účinkujúcich- šatne.

3. V prípade neexistujúceho pódia, alebo zvýšeného javiska, objednávateľ zabezpečí
ochranu a bezpečnosť účinkujúcich primeranými opatreniami, bud' personálne alebo
adekvátnymi mantinelmi.

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť informácie a tel. číslo na kontaktnú osobu danej
akcie, poslať presné informácie o mieste a termíne akcie a zabezpečiť prístup na
javisko minimálne 75 minút pred konaním divadelného predstavenia.

V. Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy

l. Dodávateľ má právo pri akomkoľvek porušení platobných podmienok od zmluvy
odstúpiť.

2. Piesne, ktoré budú požité v predstavení, nie sú chránené SOZA a teda nepodliehajú
autorským poplatkom.

3. Ak sa nebude môcť vystúpenie uskutočniť v dôsledku vis major (nepredvídanej
udalosti, epidémia, prírodná katastrofa) majú obidve strany právo od zmluvy odstúpiť
bez akýchkoľvek nárokov na finančnú úhradu škody avšak po predchádzajúcom
vyrozumení.

4. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak vznikne nepredvídaná udalosť
na strane dodávateľa (napr. ochorenie, nezjazdnosť ciest) avšak je povinný
bezodkladne informovať objednávateľa.

5. Ak odriekne objednávateľ vystúpenie v dobe kratšej ako 3 dni pred začiatkom
divadelného predstavenia, je povinný dodávateľovi uhradiť plnú výšku dohodnutej
sumy za divadelné predstavenie.

6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
7. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť uskutočnené iba písomným

dodatkom tejto zmluvy, odsúhlaseným oboma stranami.
8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom

podpísaní každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
9. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne a zrozumiteľne

prejavenej vôle oboch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak
súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

vo Vranove nad Topľou: 15.1.2018
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