
Zmluva č. 3-2021 V 
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2./ úplného znenia Obchodného zákonníka 

(ďalej ako "OZ") 

l. 
Zmluvné strany 

Carmen Production, s.r.o. 

Sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava 

IČO: 45 412 448 

DIČ: 2022972259 

Bankové spojenie: 

l BAN: 

Tatra banka 

Zastúpená: Ján Ďurovčík, konateľ 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava l, oddiel: Sro, Vložka č.63203/B 

(ďalej ako ,.dodávater") 

a 
Mestský dom kultúry, prrspevková organizácia l MsDK Vranov nad Toprou 

Sídlo: M. R. ~tefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Toprou 

IČO: 35519088 

DIČ: 2020630898 

SLSP a.s. Bankové spojenie: 

l BAN: SK34 0900 0000 0005 6074 9407 
Zastúpená: Mgr. Peter Novák, poverený riadením MsDK 

(ďalej ako ,.usporiadateľ') 

ll. 

Predmet zmluvy 

1. Na základe tejto zmluvy sa dodávater zaväzuje zabezpečiť pre usporiadatera uskutočnenie 

predstavenia s názvom "Rómeo +Júlia" a to za dodržania týchto konkrétnych podmienok: 

Názov predstavenia: 

Miesto konania: 

Dátum konania: 

čas (začiatok predstavenia): 

Počet predstavení: 

Rómeo+ Júlia 

MsDK Vranov nad Toprou 

27.8.2021 

19.00 hod 

l 

2. Na druhej strane sa usporiadater zaväzuje zaplatiť za uskutočnené predstavenie dohodou 

určenú cenu pod ra ustanovení tejto zmluvy, ako aj dodržať ďalšie podmienky v nej uvedené. 

111. 
Cena a platobné podmienky 

1. Usporiadater je povinný zaplatiť dodávateľovi za uskutočnenie predstavenia sumu 

vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok určených v bode 3 tohto článku. 



2. Usporiadater a dodávater sa dohodli na počte vstupeniek daných do predaja a výške 

vstupného. Počet miest v MsDK Vranov nad Toprou - 400 ks, z toho 3 miesta v prvom rade 

v strede, ktoré sú použité ako súčasť predstavenia a vorné vstupenky v počte 14 ks pre 

dodávateľa a 10 ks pre usporiadatera. Vstupenky v počte 400 ks budú v predaji 
prostredníctvom predajných miest a kanálov usporiadatera za jednotnú cenu 20,- EUR. 

Vstupné vybrané za každé večerné predstavenie sa po odpočítaní povinných autorských 

odvodov podra bodu 5. tohto článku rozdelí pomerom 15% pre usporiadatera a 85% pre 
dodávateľa . 

3. Uvedené sumy je usporiadater povinný uhradiť dodávaterovi jednorazovo prevodom na účet 

dodávateľa . Podkladom k zaplateniu ceny bude faktúra, ktorú dodávater vystaví 

usporiadateľovi po skončení predstavenia a na základe vyúčtovania predaných vstupeniek, 

a ktorá bude mať všetky náležitosti podľa ustanovení príslušných právnych predpisov. 

4. Fakturovaná suma je považovaná za uhradenú riadne a včas, ak je v deň jej splatnosti 

v celosti pripísaná na účet dodávatera. V prfpade omeškania usporiadatera s úhradou 

fakturovanej sumy je usporiadateľ povinný zaplat iť dodávaterovi zmluvnú pokutu vo výške 
5% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 

S. Usporiadater predstavenia je povinný uhrad iť držlterovi licencie - spo ločnosti JAN, s.r.o. 
odmenu vo výške 12% (slovom: dvanásť percent). Percentuálna odmena 12% sa stanoví 

z celkovej hrubej tržby z predaja vstupeniek. Uvedená percentuálna odmena je základ dane, 

ku ktorému sa pripočíta DPH, pokiar je držiteľ licencie platca DPH. Odmena + DPH sa 

následne vypláca na účet držitera licencie na základe vystavenej faktúry. Organizátor alebo 

usporiadateľ je povinný zaplatiť faktúru do dátumu splatnosti uvedenom na faktúre. Dátum 

splatnosti sa bude uvádzať dva týždne od dátumu vystavenia faktúry. V prípade, ak faktúra 

nebude uhradená do dátumu splatnosti, držiteľ licencie si môže účtovať penále vo výške 1% 

z fakturovanej ceny za každý deň. Podkladom pre vystavenie faktúry bude vyúčtovanie 

obsahujúce informácie o počte predaných vstupeniek na dané predstavenie Organizátor 

alebo usporiadateľ je povinný dodať uvedené vyúčtovanie najneskôr do 20. dť\a v mesiaci, 

nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bolo/i odohrané dané predstavenia. V prípade, že 

organizátor alebo usporiadater nepredloží vyúčtovanie v stanovenom termíne, bude mu 
fakturovaná suma z maximálnej možnej hrubej tržby za jednotlivé predstavenie - čiže 

vypredaná kapacita miest daného priestoru, v ktorom sa predstavenie uskutočnilo. Číslo účtu 
poberateľa autorských odmien je: : 

6. Usporiadater sa ďa lej zaväzuje zabezpečiť súhlas všetkých potrebných orgánov 

k uskutočneniu predstavenia. 

IV. 
Práva a povinnosti usporiadatera 

1. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť 8 brigádnikov na stavbu a demontáž podra prílohy č. l 

tejto zmluvy. V prípade nedodržania tejto zmluvnej podmienky zo strany usporiadateľa je 
dodávatera oprávnený zrušiť realizáciu predstavenia a vyfakturovať usporiadateľovi sumu 

z maximálnej možnej hrubej tržby za dané predstavenie tak, ako je to uvedené v článku Ili. 

bode 5. tejto zmluvy. 



2. Usporiadater sa zaväzuje predávať vstupenky na predstavenie v počte dohodnutom v článku 

111. bode 2. tejto zmluvy prostredníctvom predajných miest a kanálov usporiadatera. 

Predpredaj vstupeniek je usporiadater povinný začať realizovať v termfne od 1.6.2021. 
Usporiadater sa zaväzuje po ukončeni predaja vstupeniekpredložiť dodávaterovivyúčtovanie 

obsahujúce informácie o počte predaných vstupeniek na dané predstavenie podľa 

ustanoveni uvedených v článku Ili. bode 5. tejto zmluvy. 

3. Usporiadater zabezpečí 10 miest na prízemf domu kultúry v poslednom a predposlednom 

rade v strede hradiska za účelom umiestnenia zvukovej a svetelnej réžie predmetného 

predstavenia. 

4. Usporiadater zabezpečí v hľadisku 3 miesta v strede prvého radu,ktoré sú potrebné pre 
režiséra (Jána Ďurovčíka) ako súčasť deja predstavenia. 

5. K uskutočneniu predstavení je usporiadateľ povinný zabezpečiť v zákulisf štyri samostatné 

oddelené šatne (pre 20 účinkujúcich a produkčný personál - mužov a ženy) s hygienickými 

zariadeniami v rámci možnosti usporiadatera. 

6. Usporiadater zabezpečí pre dodávatera 14 voľných vstupeniek na uvedené predstavenie, 

ktoré je predmetom tejto zmluvy. Rovnako prislúcha pre usporiadatera 10 voľných 
vstupeniek na predmetné predstavenie. 

7. Usporiadater zodpovedá v celom rozsahu za dodržiavanie zákazu zaznamenávania 

predstavenr akoukoľvek formou záznamu obrazu a zvuku (ako sú audiozáznam, videozáznam, 
a pod.), pokiar na takéto zaznamenávanie pred začiatkom predstavenia nedá osobitný súhlas 

Mgr. Ján Ďurovčfk - štatutárny zástupca OS, alebo ním poverená osoba. 

8. Usporiadater zabezpeči technické a bezpečnostné podmienky, vrátane prfslušných povolení, 

nevyhnutné k uskutočneniu predstavenia, ktoré budú obsahom osobitnej listiny, tvoriacej 

neoddeliternú súčasť tejto zmluvy. 

v. 
Práva a povinnosti dodávateľa 

1. Dodávater je povinný dodať kompletné predstavenia v zodpovedajúcej kvalite a rozsahu, 

pozostávajúce z účinkujúcich, scény, zvukovej a svetelnej techniky vrátane obsluhy, 

špecifikovanej v prflohe č. l tejto zmluvy. 

2. Dodávateľ zabezpečí pre účinkujúcich a techniku prepravu techniky a scény ako aj dopravu 
účinkujúcich z miesta sídla organizácie na miesto konania predstavenia a späť. 

3. Dodávater zabezpeči ostatné materiály potrebné na propagáciu predstavenia, ako sú plagáty, 

fotografie, atd'., ak si to usporiadatervyžiada. 

4. Dodávater zabezpeči ubytovanie pre účinkujúcich v mieste konania predstavenia. 



Vl. 
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej obojstranného podpísania dodávateľom 
a usporiadaterom, pritom jej zmeny a doplnky možno vykonať len na základe vzájomnej 

dohody dodávatera a usporiadateľa, a to písomne vo forme dodatkov. 

2. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola dohodnutá, 

b) pred uplynutím dohodnutej doby trvania písomnou výpoveďou v 14 dňovej výpovednej 

lehote, ktorá začne plynúť od l. dňa nasledujúceho po odoslaní výpovede druhej strane 

alebo dohodou zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpenlm od zmluvy v písomnej 

forme. 

3. Dodávateľ je oprávnený túto zmluvu okamžite zrušiť v prípadoch: 

a) ak bude zjavné, že usporiadater nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 

b) ak bude z akýchkorvek dôvodov ukončená platnosť oprávnenia dodávateľa na realizáciu 

predstavení, 

c) ak z dôvodov vyššej moci nebude možné naďalej predstavenie realizovať, 

d) ak mu konaním usporiadatera vznikne alebo hrozí škoda na majetku alebo autorských 

právach v súvislosti s predstavením, 

e) ak usporiadater neuhradí riadne a včas dohodnutú cenu podľa č. Ili. tejto zmluvy. 

4. Dodávater a usporiadater dohodou určil i, že na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa 

primerane použijú Všeobecné ustanovenia o obchodných záväzkových vzťahoch, ktoré sú 
obsahom § 261 až 408 OZ. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní 

dostane tak dodávater, ako aj usporiadater dva rovnopisy. 

6. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiterne 

prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu 

s jej obsahom, vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave, dňa 31.5.2021 Vo Vranove n. Toprou, dňa 31.5.2021 

Carmen Production, s.r.o. usporiadater 




