Zmluva
medzi Újvárosi Művelődési Ház (9025 Győr, Liget utca 55. 16718335-1-08, zastúpený
Andreou Radicsné Csőre, riaditeľkou) ďalej len Objednávateľ - a Jókaiho Divadlom v
Komárne (Petőfiho 1, 945 01 Komárno, DIČ: 2021455524 zastúpené Mgr.art. Tomáš Gál
riaditeľ) ďalej len Dodávateľ.
Dňa 26. februára 2022 o 18.00 h uvedie Dodávateľ Jókaiho Divadlom v Komárne
tragikomédiu Tichý dom, 90-minútové predstavenie s Katalin Holocsy a Krisztinou Holocsy.
Predstavenie sa uskutoční v Újvárosi Művelődési Ház Győr, Liget utca 55.
Objednávateľ:
• sa postará o prípravu, organizáciu a propagáciu predstavenia, zameria sa na plnú sálu a
vyplatí honorár za počet divákov,
• zabezpečí, aby javisko, šatne a ostatné obslužné priestory boli k dispozícii 1 hodinu
pred začiatkom predstavenia,
• javisko je úplne prázdne, čisté a pripravené na použitie a šatne sú tiež čisté a vybavené,
• zabezpečí prítomnosť a pomoc oprávnenej osoby pred a počas výkonu,
• zabezpečí, aby sa javisko a hľadisko udržiavali v dobrom stave,
• uhradí sumu 1.000,-EUR, t.j. jedentisíc EUR Dodávateľovi za predstavenie do 8 dní na
základe faktúry na bankový účet Dodávateľa SK12 8180 0000 0070 0031 3228 po
odohraní predstavenia,
• postará sa o osvetlenie, c
• cena za angažmán zahŕňa honoráre umelcov za vystúpenie, autorské poplatky, prípadné
ozvučenie, cestovné náklady, náklady na dopravu kulís a kostýmov.
Dodávateľ
• zazmluvní hercov, účinkujúcich, tvorivý a technický personál predstavenia,
• zabezpečí profesionálnu a umeleckú kvalitu produkcie,
• zaväzuje sa zaslať fotografiu a stručný textový popis divákom najmenej šesť týždňov
pred predstavením
Obe strany majú právo zrušiť predstavenie z akéhokoľvek dôvodu. Druhá strana môže

akceptovať zrušenie zmluvy len vtedy, ak jej to bolo oznámené najmenej 30 dní pred
predstavením. V prípade zrušenia zmluvy do 30 dní je rušiaca strana povinná zaplatiť druhej
strane náhradu škody v zmluvnej výške.
Výnimky z povinnosti zaplatiť náhradu sa uplatňujú v prípade lekársky potvrdenej choroby
jedného z účinkujúcich alebo v prípade nehody alebo vyššej moci jednej zo strán (vis major).
Dodávateľ musí písomne oznámiť svoje stanovisko objednávateľovi do 29. decembra 2021
alebo zaslať podpísanú zmluvu. Akékoľvek ustanovenie, ktorým sa mení alebo dopĺňa
zmluva, je platné len vtedy, ak má písomnú formu.
Objednávateľ nie je povinný platiť v prípade, že vláda Maďarska prijme opatrenie, v dôsledku
ktorého sa predstavenie neuskutoční alebo sa uskutoční s obmedzeným počtom účastníkov.
Ak pandemická situácia zabráni uskutočneniu predstavenia alebo 30-dňovému obdobiu
predaja vstupeniek, ktoré mu predchádza, objednávateľ v prípade zrušenia predstavenia nič
neplatí.
Túto zmluvu podpisujú zmluvné strany na znak súhlasu, akoby plne zodpovedala ich vôli.
Zmluvné strany sa dohodli, že vo veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa použijú
príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a že v prípade sporu zmluvné strany predložia
vec súdu príslušnému podľa zákona.
Győr, 16. december 2021

………………………………..
Objednávateľ

…………………………………
Dodávateľ

