
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

MESTSKÝ u
Číslo zmluvy: 8/11 - PA 4.2

Uzatvorená medzi:

Hosťujúci súbor:

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO

Divadelná 1
036 80 Martin
IČO: 36145301
IČ DPH: Sk 2021429960
Zriaďovatel': VUC Žilina
Registrácia: Zriaďovacia listina Č. 2002/82
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Martin
Číslo účtu: 0350322368/0900
V zastúpení: František Výrostko - riaditel' SKD Martin
lďalej len SKDI

Usporiadateľ:

MESTO BYTČA

01438 Bytča
IČO: 321192
Bankové pojenie: Dexia banka Slovensko
Číslo účtu: 0367648006/5600
V zastúpení: Miroslav Minárčík - primátor mesta
lďalej len Usporiadateľl

1. Predstavenie
SKD Martin sa zaväzuje uviesť predstavenie:

Názov inscenácie: 5 za jednu
Autor inscenácie: Enrico LuUmann
Réžia: Peter Gábor
Miesto účinkovania: Dom kultúry Bytča

Dátum: 15. apríla 2011 Hodina: 19.00 h.

2. Technické podmienky
Usporiadateľ sa zaväzuje pre hosťujúce divadlo zabezpečiť 15. 4. 2011 od 13.00. hod. vykúrenie na
18 - 20 C, vyčistené a vyprázdnené javisko na technickú skúšku a predstavenie. Zabezpečí šatne
a maskérne pre účinkujúcich, hľadisko a všetky potrebné technické zariadenia, služby zvukára,
osvetľovača a javiskového technika po dohode s majstrom javiskovej techniky SKD Martin p.
Marianom Frkáňom č.t.: 0917 304483.

3. Cena programu a náklady spojené s uvedením programu

Náklady spojené s realizáciou inscenácie 1300€
Slovom: Jedentisíctristo eur

Za uskutočnené predstavenia uhradí Usporiadateľ na účet hosťujúceho súboru, honorár vo výške
1300 €, a to faktúrou do 14 dní od jej doručenia.
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Usporiadateľ do 30 dní uhradí pre ochrannú autorskú spoločnosť LITA, sídliacu na Mozartovej 9,
815 30 Bratislava, 6,6% z celkovej hrubej tržby za odohrané predstavenie na číslo účtu 1032-
012/0200, VS: 2411, KS: 0308, VÚB Bratislava.

4. Ostatné dojednania
AI Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu predstavenia.

BI Usporiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí služby požiarnej asistenčnej hliadky, uvádzačov, šatniarov
a lekáraZa tieto služby, poskytnuté priestory a technické zariadenia nebude Usporiadatel' požadovať
od SKD Martin finančnú náhradu.

CI SKD Martin sa zaväzuje uviesť predstavenie v.zmysle článku 1 tejto zmluvy.

DI Usporiadatel' môže odstúpiť od zmluvy len v odôvodnených prípadoch stojacich mimo Jeho dosah.
Dôvody odstúpenia je povinný oznámiť SKO Martin najneskôr 14 dní pred začiatkom predstavenia.
Pri nedodržaní týchto podmienok je Usporiadateľ povinný uhradiť SKO Martin dohodnutú sumu.

El Ak dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá,
neposkytujú si zmluvné strany žiadnu náhradu, ale si dohodnú termín náhradného predstavenia.

5. Zvláštne dojednania
Usporiadateľ zabezpečí šatne a príslušný počet stoličiek pre 5 herečiek a pre 12 I'udí z techniky.

6. Záverečné ustanovenia
AI Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podmienky tejto zmluvy dôsledne plniť.

BI Nedodržanie niektorého z ustanovení možno považovať za dôvod odstúpenia od zmluvy pri
uplatnení nároku na náhradu vzniknutých nákladov.

CI Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch.

DI Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami.

El Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené výlučne formou dodatku k tejto zmluve, so
súhlasom obidvoch zmluvných strán.

V Martine dňa 8. februára 2011

F-r~fišek Výrostko
r)áditel' SKO Martin

Mil~tcv Minárčik
pri; tor mesta Bytča
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