
Zmluva o sprostredkovaní divadelného predstavenia

uzatvorená medzi:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou
V zastúpení: Ing. Alfonzom Kobielskym
IČO: 35519088
DIČ: 2020630898
Bankové spojenie: SK 34 0900 0000 0005 6074 9407
Vybavuje: Silvia Nusová: 0907 951110

(ďalej len ako .usportadatel")

a

LECAproduction, s. r. o.
Sídlo spoločnosti: M. Rázusa 1468/25, 91101 Trenčín
Korešpondenčná adresa: Červeňova 6, 811 03 Bratislava
Štatutárny orgán: Andrej Antonio Leca, konateľ
IČO:46 079 424
DIČ: 2023228119

(ďalej len ako "agentúra")

(ďalej spolu len ako "zmluvné strany")

Názov predstavenia:
Účinkujú:
Miesto konania:

LORD NORTON A SLUHA JAMES Ipo dvadsiatich rokochl
Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda
Estrádna sála, Mestský dom kultúry
M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad Topľou
27.9.2019 Ipiatokl o 19.00 hod.
1
15€
100% zľava pre držiteľov preukazu ZŤP 1max. 5. Osob 1
ich doprovod si hradí plnú čiastku vstupného.

Termín konania:
Počet predstavení:
Cena vstupného:

Článok l.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je realizácia divadelného predstavenia LORD NORTON A SLUHA
JAMES /po dvadsiatich rokoch ...1 (ďalej len "predstavenie") na určenom mieste
konania: Estrádna sála, Mestský dom kultúry, M. R. Štefánika 875/200, Vranov nad
Topľou
Termín konania: 27.9.2019 o 19.00 hod., DÍžka predstavenia: 80 minút
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Článok II.
CENA ZA DIELO

Za odohrané predstavenie po odpočítaní poplatkov ochrannému zväzu
autorskému sa tržba zo všetkých predaných vstupeniek rozdelí pomerom 80%
pre agentúru a 20% pre usporiadateľa.
Platba bude realizovaná na základe záverečného vyúčtovania a faktúry a zrealizovaná
prevodom na bankový účet agentúry uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po doručení
faktúry v termíne jej splatnosti.

Článok III.
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

3.1. Usporiadateľ sa zaväzuje:
al uhradiť dohodnutú sumu za predstavenie podľa článku II. tejto Zmluvy na základe
vystavenej faktúry od agentúry,
bl sprístupniť javisko v deň produkcie o 13.00 hod. na stavbu scény, k čomu
usporiadateľ poskytne 2 technických pracovníkov na výklad a na náklad scény, kulís
a techniky po predstavení,
cl zabezpečiť na vlastné náklady účelnú propagáciu, k čomu agentúra zašle plagát
v elektronickej podobe v kvalitnom rozlíšení,
dl zabezpečiť v deň predstavenia na mieste konania na vlastné náklady usporiadateľskú
službu: kontrolórov vstupeniekjuvádzačov, šatne pre účinkujúcich s občerstvením,
požiarnu službu. Usporiadatel'ská služba musí nastúpiť 60 minút pred predstavením,
el zabezpečiť uvol'nenie prístupovej cesty pre vykladanie a nakladanie dekorácie na
javisko a možnosť parkovania pre nákladné vozidlo a 2 osobné automobily hosťujúceho
súboru.
fl usporiadateľ má nárok na 10 voľných vstupeniek.
gi autorské poplatky SOZA uhradí usporiadateľ.

Technické požiadavky:

al čisté a suché javisko s nepoškodenou drevenou podlahou s rozmermi min. 5 x 6
metrov,
bl čisté a vyprázdnené priestory za javiskom pre účinkujúcich a občerstvením pre
účinkujúcich (nealko, káva, čaj),
cl vo všetkých priestoroch podľa predchádzajúcich bodov, teplotu min. 18 stupňov C.

3.2. Agentúra sa zaväzuje:

al zabezpečiť účasť účinkujúcich umelcov pre úspešné odohranie predstavenia,
b/ zabezpečiť svetelnú a zvukovú techniku,
cl zabezpečiť kompletnú výpravu divadelného predstavenia,
dl splniť všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy.
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Článok IV.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

4.1. Usporiadateľ môže od zmluvy odstúpiť:
al najneskôr 30 dní pred termínom realizácie,
bl ak sa tak stane menej ako 7 dní pred realizáciou hradí preukázateľné straty agentúre.

4.2. Ak sa predstavenie neuskutoční vinou agentúry, uhradí usporiadateľovi
preukázateľne vzniknuté náklady pri príprave predstavenia.

4.3. Odôvodnený prípad zrušenia predstavenia na strane usporiadateľa sa považuje:
živelná pohroma, príp. rozsiahla deštrukcia miesta konania.
V prípade agentúry za odôvodnené zrušenie sa považuje: ochorenie alebo úmrtie člena
súboru (príp. úmrtie najbližších rodinných príslušníkov).
Dôvodom zrušenia nie je nezáujem publika (nízky počet predaných vstupeniek). Taký
prípad je potrebné včas oznámiť zmluvnému partnerovi.

ČlánokV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluvné strany potvrdzujú, že so zmluvou sa dôkladne zoznámili, zmluve rozumejú,
uzatvárajú ju v slobodnej vôli a bez nátlaku.

Zmeny jednotlivých zmluvných ustanovení a prípadné doplnky zmluvy mozu byť
dohodnuté len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo
strán obdrží jeden rovnopis.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa, 28.5.2019 Vo Vranove nad Topľou, dňa 29.5.2019
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