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ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA 

 

 

Hosťujúci súbor:  Divadlo komédie, občianske združenie                                                                                                                                                                                                            

Silvánska 29, 841 04 Bratislava 

  IČO : 36 067 164 

  bankové spojenie : VÚB, a. s. Bratislava 

  č. účtu : SK90 0200 0000 0037 5887 9956 

  štatutárny orgán : Mgr. Svetozár Sprušanský, predseda OZ 

         (ďalej aj len „Hosťujúci súbor“) 

 

a 

 

Usporiadateľ:   Mesto Bytča 

  Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 

  IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 

  bankové spojenie : VÚB, a. s. Bratislava 

  č. účtu : SK12 0200 0000 0000 2352 5432 

  štatutárny orgán : Ing. Miroslav Minárčik, primátor mesta 

         (ďalej aj len „Usporiadateľ“) 

 

 

sa v súlade s ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka dohodli na uzatvorení Zmluvy 

o odohraní divadelného predstavenia s týmto obsahom:  

 

I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve odohrá 

nasledujúce divadelné predstavenie:  

 

Názov predstavenia: Horúca sprcha 

Autor hry: Fred Apke 

Miesto predstavenia: Dom kultúry Bytča 

Dátum a čas predstavenia: 19. marca 2022 o 18.00 hod. 

 

2. Príprava a realizácia  sa uskutoční v spolupráci oboch zmluvných strán. 

 

II.  

Finančné podmienky 

 

1. Usporiadateľ a Hosťujúci súbor sa dohodli na počte vstupeniek daných do predaja a výške 

vstupného vybraného za predstavenie takto: 

 

Počet vstupeniek daných do predaja: 150 

Cena za vstupenku: 15 eur 
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2. Predaj vstupeniek na predstavenie zabezpečí Usporiadateľ. Počet vstupeniek daných do 

predaja sa môže zmeniť na základe protipandemických opatrení vyplývajúcich 

z nariadení vlády SR alebo vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR vydaných po 

uzatvorení tejto zmluvy s účinnosťou v čase predstavenia. 

  

3. Usporiadateľ po odohraní predstavenia vykoná vyúčtovanie výnosu z predaja vstupeniek, 

ktoré doručí Hosťujúcemu súboru. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výnos z predaja vstupeniek určený na rozdelenie sa rozdelí 

medzi Usporiadateľa a Hosťujúci súbor v pomere 20 % výnosu v prospech Usporiadateľa 

a 80 % výnosu v prospech Hosťujúceho súboru. 

 

5. Výnos z predaja vstupeniek určený na rozdelenie sa zistí ako rozdiel medzi skutočne 

vybratou sumou a autorskými honorármi. Autorské honoráre vo výške 10% zo skutočne 

vybratej ceny vstupeniek hradí Hosťujúci súbor.     

 

6. Usporiadateľ sa zaväzuje zaplatiť Hosťujúcemu súboru časť na neho pripadajúceho 

výnosu z predaja vstupeniek v zmysle bodu 4. tohto článku a sumu pripadajúcu na 

autorské honoráre v zmysle bodu 5. tohto článku na základe faktúry vystavenej 

Hosťujúcim súborom po vykonaní vyúčtovania podľa bodu 3. tohto článku. Faktúra 

vystavená Hosťujúcim súborom musí byť vystavená v súlade s príslušnými osobitnými 

právnymi predpismi. Prílohou faktúry musí byť vyúčtovanie podľa bodu 3. tohto článku 

podpísané oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti 

faktúry bude 14 dní odo dňa doručenia faktúry Usporiadateľovi. Peňažný záväzok 

Usporiadateľa je splnený okamihom odpísania príslušnej sumy z účtu Usporiadateľa.  

 

7. Ak faktúra vystavená Hosťujúcim súborom nebude mať náležitosti podľa bodu 6. tohto 

článku, Usporiadateľ bez zbytočného odkladu faktúru vráti Hosťujúcemu súboru. Lehota 

splatnosti odo dňa odoslania nesprávne vystavenej faktúry Hosťujúcemu faktúry neplynie. 

Odo dňa doručenia faktúry vystavenej v súlade s bodom 6. tohto článku plynie nová 

lehota splatnosti.   

 

III.  

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Povinnosťou Hosťujúceho súboru je zabezpečiť: 

a)  dramaturgiu a produkciu predstavenia, 

b)  účinkujúcich a technických pracovníkov, 

c)  propagačný materiál k predstaveniu. 

 

2. Povinnosťou Usporiadateľa je zabezpečiť: 

a) hrací priestor podľa technických požiadaviek uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy 

počas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia, vrátane služieb technického 

vybavenia a pomocný personál, a to dňa 19. marca 2022 takto:  
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od 13.00 služba javisková technika (2 muži na pomoc s vykladaním 

a stavaním scény) 

od 16.00 služba pre osvetlenie (1) 

 

od 16.00   služba pre zvuk (1) 

 

po predstavení demontáž scény (služba 2 muži na pomoc s búraním 

a nakladaním scény do auta) 

 

b) od 13.00  miestnosť (šatňa) pre techniku (1), 

c) od 15.30 uzamykateľné šatne (2) pre účinkujúcich (2 ženy a 3 muži), 

d) propagáciu predstavenia na vlastných programových tlačovinách a webovom sídle, 

e) predaj vstupeniek v pokladnici,  

f) od 16.30 hod. uskutočnenie priestorovej skúšky. 

 

IV.  

Sankcie 

 

1. Ak sa predstavenie neuskutoční z dôvodov výlučne na strane jednej zo zmluvných strán, 

druhá zmluvná strana má právo na náhradu všetkých preukázateľných škôd, ktoré jej 

v dôsledku neuskutočnenia predstavenia vznikli. 

 

2. Ak dôjde k zrušeniu predstavenia v iných prípadoch ako v bode 1. tohto článku, najmä z 

dôvodov, ktoré vyplývajú z nariadení vlády SR alebo vyhlášok Úradu verejného 

zdravotníctva SR vydaných v záujme zamedzenia šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej 

choroby COVID-19 alebo z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá, 

neposkytujú nemá žiadna zo zmluvných strán právo na náhradu škody. 

 

V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými číslovanými dodatkami 

podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných vyhotoveniach, po jednom pre každú 

zo zmluvných strán. 

 

4. Obe zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že 

zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

5. Hosťujúci súbor berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou 
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podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov.  

 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča.  

 
V Bratislave, dňa      V Bytči, dňa                     

 

 

 

 

 

 

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

            Mgr. Svetozár Sprušanský                                    Ing. Miroslav Minárčik                                        

     predseda OZ                                                       primátor mesta  

                  Hosťujúci súbor                                            Usporiadateľ 
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     Príloha číslo 1 Zmluvy o odohraní divadelného predstavenia: 

 

 

Technické požiadavky – HORÚCA SPRCHA 

 

ZVUK 

 

Hlavné ozvučenie primerané veľkosti sály. 

Minimálna požiadavka 500 a viac Watt na každej strane, subbas nie je potrebný. 

Mixážny pult najlepšie analógový, v prípade digitálneho je potrebné zabezpečiť domáceho 

technika, ktorý ho vie obsluhovať. Mixážny pult musí byť fyzický (nie ovládaný cez tablet, 

ani cez PC).  

1x odposluchová cesta + 1x odposluchová reprobedňa bude umiestnená vzadu za scénou. 

Efektový procesor – nie je potrebný. 

1x CD prehrávač s funkciou Auto Stop. 

  

Mixážny pult umiestnený tak, aby bolo vidieť na javisko. Všetky súčasti ozvučenia musia byť 

plne funkčné a použiteľné. 

 

SVETLO 

 

12 x 1000W FHR, predné veľké svetlo (v sále vzadu alebo na boku).  

2 x 1000W FHR, javisko z boku (portál L+P, prípadne z portálového mosta).  

2 x ovládateľné zásuvky na podlahe (ovládateľné z pultu). 

2 x priame zásuvky 230V vľavo a vpravo (prípadne vzadu). 

Ovládací svetelný pult, kde sa dajú programovať skupiny. 

 

JAVISKO 

 

minimálna hĺbka 6 metrov 

minimálna šírka 6 až 10 metrov 

 


