ZMLUVA č. D/2022/006
o odohraní divadelného predstavenia uzatvorená v zmysle ustanovení §269 ods.2
Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:
Zmluvné strany:
1. Jókaiho divadlo v Komárne – Komáromi Jókai Színház
Sídlo:
Petőfiho č. 1, 945 01 Komárno
Zastúpený:
Mgr.art. Tomáš Gál– riaditeľ
IČO:
36102679
DIČ:
2021455524
IBAN:
SK12 8180 0000 0070 00 31 3228
(ďalej ako hosťujúci súbor)
a
2. Obec Svodín
Sídlo:
Hlavná ulica 1117/1, 943 54 Svodín
Zastúpený:
Mgr. Szabolcs Méri – starosta obce Svodín
IČO:
00309281
DIČ:
2020412713
(ďalej ako usporiadateľ)

I.
Predmet zmluvy
Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá:
predstavenie: PRAH
autor:
Spiró György
miesto:
Msks Svodín
dátum:
10. februára 2022 o 19,00 hod.
Príprava a realizácia sa uskutoční v spolupráci oboch zmluvných strán.
II.
Cena a spôsob úhrady
1. Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť za uvedené predstavenie náklady (honoráre, diéty,
doprava) spojené s realizáciou predstavenia vo výške 2500,- € (slovom dvetisícpäťsto
eur).
2. Za odohraté predstavenie hosťujúci súbor vystaví usporiadateľovi faktúru.
Usporiadateľ fakturovanú čiastku uhradí bankovým prevodom do 15 dní od doručenia
faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti hosťujúci súbor bude účtovať
poplatok z omeškania platby podľa §369 Obchodného zákonníka vo výške 0,5% z
dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

III.
Ostatné dojednania
1. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa súvisiace s odohraním dohodnutého
divadelného predstavenia /cena predstavenia, autorský honorár, preprava/.
2. V prípade, že hosťujúci súbor odstúpi od zmluvy alebo predstavenie neodohrá v termíne
uvedenom v časti I. tejto zmluvy, zaplatí usporiadateľovi spôsobenú škodu vo výške 50%
z dohodnutej ceny predstavenia. Uskutočnenie predstavenia v náhradnom termíne nezbaví
hosťujúci súbor povinnosti uhradiť spôsobenú škodu. Zmluvné strany sa dohodli, že v
prípade zásahu vyšších síl žiadnu zo strán nezaväzuje zodpovednosť. Za zásah vyšších síl
sa považuje, ak sa predstavenie neuskutoční z dôvodu práceneschopnosti niekoho zo
štábu, resp. ak realizáciu znemožnia nepredvídateľné okolnosti (nehoda, extrémne počasie
atď.)
3. Usporiadateľ zabezpečí:
a) sálu, javisko, priestory za javiskom v čistom stave (javisko úplne vyprázdnené) v
deň predstavenia
b) vyhrievanú šatnu pre hercov (vedľajšie miestnosti, umyvárky, WC atď) v čistom
stave
c) osobitnú, vyhrievanú miestnosť pre technický personál
d) podujatie z hľadiska ochrany bezpečnosti práce a požiarnej bezpečnosti v súlade
s platnými právnymi predpismi, vrátane usporiadateľskej a požiarno-bezpečnostnej
služby
4. Hosťujúci súbor je povinný:
a) zrealizovať predstavenie uvedené v bode I.
b) zabezpečiť umeleckú kvalitu predstavenia
c) zrealizovať pred predstavením stavbu scény, svetelnú a hereckú skúšku
d) po predstavení zabezpečiť demontáž dekorácie a nakladenie do kamiónov
e) zabezpečiť včasnú prepravu účinkujúcich, technických pracovníkov, dekorácií,
kostýmov a rekvizít
f) uhradiť poistenie osôb
g) poskytnúť propagačné materiály k predstaveniu v dostatočnom predstihu
h) zabezpečiť dodržanie predpisov ochrany a bezpečnosti práce a požiarnej ochrany
pri vykonávaní prác vo všetkých ním užívaných priestoroch.
IV.
Záverečné ustanovenia
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitných právnych predpisov.
Je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.
V Komárne dňa 08.02.2022

....................................................
Mgr.art. Tomáš Gál
Jókaiho divadlo v Komárne

...........................................................
Mgr. Szabolcs Méri
starosta obce Svodín

