Dohoda o spolupráci D/2022/29
ktorá vznikla medzi

Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Szinház
Sídlo, poštová adresa: Petőfiho 1., 94501 Komárno
DIČ: 2021455524
Zástupca : Mgr.art. Tomáš Gál, riaditeľ
mobil: +421905861798 email: titkarsag@jokai.sk
ďalej len Zákazník

na druhej strane:
NOMÁD NEMZEDÉK Kulturális Szolgáltató Kft
sídlo: 2096 Üröm, József palátin u. 37.
IČO: 13-09-195656,
DIČ: 26537243-2-13 skratka: NOMÁD NEMZEDÉK Kft.
v zastúpení: dr. Júlia Balogh
ďalej ako Organizátor,

medzi stranami k nižšie podpísanému dátumu podľa nasledujúcich podmienok:

Predmet dohody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri organizácii Balady o dievčati utancovanej na smrť budú
spolupracovať v súlade s ustanoveniami tohto dokumentu.
2. Objednávateľ pozýva na inscenáciu inscenácie Organizátora, ktorý pozvanie prijíma.
3. Miesto predstavenia: Divadlo Komáromi Jókai, (Petőfiho 1., Komárno, Slovensko)
4. Termín prezentácie: streda 21.9.2022 so začiatkom predstavenia o 19:00 hod.
5. Nastavenie ozvučenia a osvetlenia, stavba súpravy Streda 21.9.2022 od 9:00 hod.

Povinnosti organizátora:
1. Zostavenie celého programu vyššie uvedeného predstavenia, zabezpečenie prispievateľov na
predstavenie a prizvanie a zazmluvnenie ďalších osôb potrebných na organizáciu a priebeh programu
vo vlastnom mene, nosenie a vyplácanie honorárov, a predchádzajúcu žiadosť o práva na používanie.
2. Organizátor vyhlasuje, že má právo použiť verejné predstavenie v mieste a čase uvedenom v tejto
zmluve. Zaväzuje sa, že ním zazmluvnení spolupracovníci sa dostavia na predstavenie a skúšku včas a
v stave spôsobilom na predstavenie a budú k dispozícii v súlade so zmluvou a pripravení v čase a mieste
predstavenia.
3. Zúčastňuje sa - po konzultácii s objednávateľom - reklamnej a propagačnej činnosti predstavenia v
súlade s platnými platnými zákonmi. Okrem vyššie uvedeného je objednávateľovi poskytnutý potrebný
informačný materiál (napr. programový list v. scénický list, mená účinkujúcich, popis inscenácie, jpg
fotografií a pod.).
4. Organizátor dáva súhlas, aby na základe ním zaslaných informácií a obrazových materiálov
objednávateľ po podpise tejto zmluvy spustil propagáciu a predaj vstupeniek na predstavenie a
spolupracoval na kampaniach objednávateľa, súhlasí s tým, aby účinkujúci využívali svoje vlastné
sociálne médiá (Facebook, Instagram) a zverejnia dátum predstavenia na svojich ďalších webových
stránkach a budú ho viditeľne propagovať.
5. Organizátor na vlastné náklady zabezpečuje všetku zvukovú a svetelnú techniku potrebnú na
uskutočnenie skúšky a predstavenia, ako aj technický personál potrebný na ich výstavbu a prevádzku,
ktoré presahujú rámec podmienok, ktoré má zabezpečiť. Zákazník. Prílohou tejto zmluvy je Jazdec s
podmienkami, ktoré má Zákazník poskytnúť.
6. Dopravu a pohyb všetkých druhov výprav, kostýmov, hudobných nástrojov a rekvizít zabezpečuje
organizátor na vlastné náklady.
7. Organizátor poskytne pred začiatkom stavby a skúšok podrobný a presný zoznam, aby umožnil
nerušený vstup pracovníkom na javisku a v priestore za javiskom, ako aj členom štábu.
8. Audio nosiče a iné produkty je možné predávať len po dohode so zákazníkom
9. Organizátor sa zaväzuje dodržiavať a dodržiavať predpisy objednávateľa o požiarnej ochrane a
bezpečnosti práce tak, ako mu bolo vysvetlené.

Provízny poplatok:
1. Za realizáciu predstavenia je objednávateľ povinný zaplatiť províziu vo výške 0,00 + 27 % DPH, t.j.
0,00 HUF, v ktorej sú zahrnuté celé náklady na výrobu zahrnuté v tejto dohode (honoráre, cestovné,
štáb a pod. .)

Ostatné ustanovenia

1. Za platnú komunikáciu medzi zmluvnými stranami sa považujú okrem doporučenej pošty zasielanej
na adresu sídla zmluvných strán aj oznámenia zaslané na nasledujúcu e-mailovú adresu: Zákazník:
Gábor Katona: katonagabor81@gmail.com a titkarsag@jokai.sk Organizátor: Ferenc Tóth,
tothf962@gmail.com

2. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať o okolnostiach ovplyvňujúcich plnenie zmluvy,
ktoré môžu byť relevantné z pohľadu druhej zmluvnej strany, najneskôr 15 dní pred dátumom
postúpenia.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená písomne odstúpiť od zmluvy
bez náhrady alebo akýchkoľvek iných právnych následkov najneskôr 60 dní pred dňom plnenia, a to
vyhlásením zaslaným druhej zmluvnej strane. Zástupcovia zmluvných strán prerokujú a spoločne
rozhodnú o prípadnom zrušení ohláseného predstavenia z dôvodu vyššej moci (nezvratná vonkajšia
príčina, napr. živelná pohroma, vojna, blokáda, choroba účinkujúcich, nehoda a pod.).
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v súčasnosti neistá ľudská epidemická situácia bude naďalej
zhoršovať alebo nezlepšovať do takej miery, že by bezpečné uskutočnenie predstavenia neohrozilo
zdravie hostí alebo zúčastnených umelcov, alebo ak by sa pôvodne plánovaný počet zvýšil na divákov
zákon obmedzuje, prípadne zakazuje, je Objednávateľ oprávnený predstavenie zrušiť. Zákazník v tomto
prípade zabezpečí vrátenie ceny vstupenky. V prípade zrušenia predstavenia z neodvrátiteľnej
vonkajšej príčiny, za ktorú nemôže žiadna zo strán, strany znášajú svoje náklady a škody a nemajú voči
sebe žiadne nároky.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak platná legislatíva umožňuje uskutočnenie predstavenia (napr.
zrušenie mimoriadneho nariadenia), avšak predaj vstupeniek na predstavenia nedosahuje minimálne
50 % plánovanej celkovej kapacity sály, má objednávateľ právo na zrušenie plnenia a vypovedanie
zmluvy, pričom v takom prípade strany voči sebe uplatňujú pravidlá vyššej moci. Objednávateľ môže z
tohto dôvodu odstúpiť do 30 dní pred predstavením.
6. Ak sa okrem vyššie uvedeného nepodarí plnenie tejto zmluvy z dôvodu, ktorý vznikol v sfére záujmu
organizátora alebo mu možno pripísať, organizátor nemá nárok na odmenu.
7. V prípade, že Usporiadateľ nebude môcť splniť svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy z dôvodov
na strane Zákazníka, Usporiadateľ - ak Zákazník zruší plnenie v čase od 30. do 20. dňa pred
uskutočnením predstavenia, potom provízny poplatok je 50,- % -a, pričom ak do 20 dní, je splatná plná
provízia.
8. Organizátor si vyhradzuje právo umiestniť znaky spoločností, ktoré ho podporujú, na dobre
viditeľnom mieste na oblečení a výstroji účinkujúcich, ako aj vo vnútri pódia.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú povinné spolupracovať pri plnení tejto dohody. sú povinní sa
navzájom bezodkladne informovať o všetkých okolnostiach dôležitých pre plnenie záväzkov a
uplatňovanie práv súvisiacich s touto zmluvou.
2. V rámci spolupráce si zmluvné strany určia nasledovné kontaktné údaje a kontaktné osoby, ktorých
zmeny sú povinné bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane:
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak chce zástupca ktoréhokoľvek média natáčať na mieste pre svoj
reportážny alebo redakčný materiál, organizátor a objednávateľ sú spoločne oprávnení o tom
rozhodnúť.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah tejto zmluvy bude klasifikovaný ako obchodné tajomstvo,
pričom toto všetko nesmú zmluvné strany prezradiť neoprávneným osobám ani po skončení právneho
vzťahu.
5. Strany sú povinné dôsledne dodržiavať pravidlá ochrany údajov týkajúce sa údajov účastníkov
prezentácie.
6. Zmluvné strany sú povinné pri plnení svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy zachovávať
profesionálnu povesť seba a výkonných umelcov.
7. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať alebo vypovedať len písomne.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dokumentu bol vopred prerokovaný, dohodnuté
ustanovenia sú v súlade s vôľou zmluvných strán a ďalšie záležitosti si zmluvné strany neželali
upravovať písomne.
9. Vo veciach tu neupravených sa postupuje podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a platných
zákonov. 10. Strany si túto dohodu prečítali a podpisujú ju so súhlasom v súlade s ich vôľou vo všetkých
ohľadoch.

Dátum: v Komárome, 10.8.2022.

Dátum: ………………………………..

.............................................

...............................................

Zákazník

Organizátor

