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

l. ZMLUVNÉ STRANY
Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Príspevková organizácia mesta
Šafárikova 20
048 O l Rožňava
IČO: 31299695
DIČ:2021528l46
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Rožňava

číslo účtu: 1344101555/0200
!BAN: SK5 60200000000 134410 1555
zastúpené: Mgr.art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla
(ďalej len divadlo ACTORES)

a
Kultúrne a spoločenské stredisko Turzovka
Jašíkova 179
023 54 Turzovka
IČO: 00145254
DIČ:2020550389
Bankové spojenie:
!BAN:
zastúpené: Darina Bajáková, riaditeľka KaSS
(ďalej len usporiadateľ)

II. ZÁVÄZKY DIVADLA

l. Odohrať predstavenie:
Názov: "Po dračích stopách" (rozprávka pre deti)
Miesto: KaSS Turzovka
Termín: 22.9.2019 (nedeľa)
Čas predstavenia: 15:00

2. Iné dojednania: .

III. ZÁVÄZKY USPORIADATEĽA

l. Usporiadateľ zabezpečí:
Javisko: min.7x7m. Prázdne javisko a zákulisie z dôvodu odkladania scény počas predstavenia,
a rýchleho prevleku hercov!

Javiskový technik: l
Príchod: 3 hodiny pred predstavením (o 12:00)
Nástup v deň predstavenia: 6:00

Osvetlenie: Osvetlenie hracieho priestoru +filtre.
Zvuk: Zásuvka na 220 V/ l6A.

Šatne: 2
Iné požiadavky:

Príchod technika: 3 hodiny pred predstavením

2. Na vlastné náklady zabezpečí propagáciu podujatia pomocou plagátov, tlače, rozhlasu a pod.
(v prípade požiadavky materiály dodá ACTORES).



.'

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

4. Teplota v priestoroch pódia a šatní musí byť minimálne l8·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 alebo umelecký šéf divadla.

IV. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Usporiadateľ je povinný zaplatiť divadlu ACTORES za uskutočnené predstavenie cenu v zmluvne
určenej výške nasledovne:

SUMA: 350€, slovom: tristopäťdesiat eur

2. Uvedenú celkovú cenu je usporiadateľ povinný uhradiť divadlo ACTORES na základe faktúry
vystavenej divadlo ACTORES, ktorú je usporiadateľ povinný zaplatiť prevodným príkazom v lehote
splatnosti najneskôr do 14 dní od doručenia faktúry. Za každý deň omeškania splatnosti bude divadlo
ACTORES fakturovať cenu vo výške l % z celkovej fakturovanej sumy za každý započatý omeškaný
deň. Uspopriadateľ za účelom výpočtu celkovej výšky faktúry - pošle emailorn oskenované príjmové
pokladničné doklady o platbe žiakov zjednotlivých škôl. Vstupné 2 €/1 žiak.

v. ZÁVEREČNÉ USTANOVENLJ\.

l. Odstúpiť od uzavretej zmluvy môže usporiadateľ len v odôvodnených prípadoch ako sú živelná
pohroma alebo úradný zákaz. Dôvody odstúpenia je povinný usporiadateľ oznámiť divadlu
ACTORES 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.
2. Od uzavretej zmluvy môže divadlo ACTORES 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 divadlo ACTORES.

V Rožňave, dňa ..I.f?..~L._J-- Kultúrne a spoločenske SIit:UI;)f.,
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