
MARTIN

Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

Číslo zmluvy: PA 4.2 - 2/18

Uzatvorená medzi:

Hosťujúci súbor.

SLOVENSKÉ KOMORNÉ DIVADLO

Divadelná 1
036 80 Martin
IČO: 36145301
IČ DPH: Sk 2021429960
Zriaďovateľ: VUC Žilina
Registrácia: Zriaďovacia listina č. 2002/82
Právna forma: Príspevková organizácia
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000481934/8180
IBAN SK70 8180 0000 0070 0048 1934
V zastúpení: doc. Mgr. art. František Výrostko - riaditeľ SKD
(ďalej len SKD)

Usporiadateľ:

STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA V NITRE

Ulica 7. Pešieho pluku 1
949 01 Nitra
IČO: 36103004
DIČ: 2021467976
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: IBAN SK70 8180 0000 0070 0031 1505
V zastúpení: Mgr. art. Martin Kusenda - riaditeľ SDKS
(ďalej len Usporiadateľ)

1. Predstavenie
SKD Martin sa zaväzuje uviesť predstavenie:
Názov inscenácie: Kontrabas
Réžia: Roman Polák
Miesto účinkovania: SDKS Nitra
Dátum: 28. februára 2018 Hodina: 19.00 h

2. Technické podmienky
Usporiadateľ sa zaväzuje pre hosťujúce divadlo zabezpečiť dňa 28. 2. 2018

■ od 14.00 h vyčistené a vyprázdnené javisko na technickú, priestorovú skúšku a predstavenie 
(vykúrenie na 18 - 20 C).

■ od 14.00 h službu 1 javiskového technika od 14.00 h. službu 1 osvetľovača
■ od 14.30 h službu 1 zvukára
■ od - h službu inšpicienta



Usporiadateľ zabezpečí potrebný počet šatní pre 2 hercov, 8 technikov a 2 ženy,

3. Realizačné náklady spojené s uvedením divadelného predstavenia

900 € Slovom: Deväťsto EUR

3a)
Za uskutočnené predstavenia uhradí Usporiadateľ na účet SKD Martin realizačné náklady spojené 
s uvedením divadelného predstavenia vo výške 900 EUR a to faktúrou do 14 dní od jej 
doručenia.
3b)
Usporiadateľ do 30 dní uhradí tantiémy agentúre LITA, autorskej spoločnosti, Mozartova 9, 81102 
Bratislava vo výške 10,6 % z celkovej hrubej tržby za odohrané predstavenie, na číslo účtu - IBAN: 
SK17 0200 0000 0000 0103 2012. Úhrade predchádza nahlásenie avíza o hrubých tržbách za 
predstavenie na LITU: beranova@lita.sk, ktorá následne zašle usporiadateľovi faktúru k úhrade.

3c)
Usporiadateľ zabezpečí SKD na vlastné náklady ubytovanie podľa priloženého zoznamu -
nepožadujeme
3d)
V prípade , že s honorárom hosťujúceho divadla je fakturovaný aj honorár tuzemského autora, 
umelca ( v zmysle autorského zákona) alebo honorár z vytvorenia diela ( §43 od.3 písm. h zákona 
č.595/2003 Z.z ) tak sa má za to , že táto zmluva zahŕňa zároveň aj písomnú dohodu podľa § 43 
ods.14 zákona č.595/2003 Z.z a zrážkovú daň Usporiadateľ nevyberie. Hosťujúce divadlo je zároveň 
povinné nahlásiť Usporiadateľovi iniciály ( meno .priezvisko, adresa) daňovníka.
3e)
V prípade , že súčasťou honoráru hosťujúceho divadla je honorár zahraničného autora, umelca 
(v zmysle autorského zákona ) alebo honorár z vytvorenia diela, pri zrážke dane sa postupuje
v zmysle príslušnej Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a príslušných ustanovení zákona 
č.595/2003 Z.z.
Hosťujúce divadlo je zároveň povinné nahlásiť Usporiadateľovi iniciály daňovníka v nasledovnom 
rozsahu : meno , priezvisko , dátum narodenia , adresa . Spolu s týmito údajmi predloží potvrdenie 
o daňovej rezidentúre daňovníka.

4. Ostatné dojednania

M Usporiadateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu predstavenia.

B/ Usporiadateľ sa zaväzuje, že zabezpečí služby požiarnej asistenčnej hliadky, uvádzačov, šatnárov 
a lekára. Za tieto služby, poskytnuté priestory a technické zariadenia nebude Usporiadateľ požadovať 
od SKD finančnú náhradu.

C/ SKD sa zaväzuje uviesť predstavenie v zmysle článku 1 tejto zmluvy.

D/ Usporiadateľ môže odstúpiť od zmluvy len v odôvodnených prípadoch stojacich mimo jeho dosah. 
Dôvody odstúpenia je povinný oznámiť SKD Martin najneskôr 14 dní pred začiatkom predstavenia.
Pri nedodržaní týchto podmienok je Usporiadateľ povinný uhradiť SKD Martin dohodnutú sumu.

E/ Ak sa neuskutoční vystúpenie bez predchádzajúceho vypovedania zmluvy vinou SKD Martin, je 
SKD Martin povinné uhradiť Usporiadateľovi spôsobenú škodu, vyčíslenú pri vzniku prípadu podľa 
cien za prenájom priestorov a režijných nákladov s tým spojených.

F/ Ak dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá, 
/prírodná katastrofa, epidémia, úradný zákaz/, neposkytnú si zmluvné strany žiadnu náhradu, ale si 
dohodnú termín náhradného predstavenia.

5. Zvláštne technicko-organizačné dojednania
V predstavení sa nepoužíva/používa otvorený oheň. Potrebná čierna podlaha a proscénium.
Dĺžka predstavenia: 1 časť (bez prestávky): 80 min

2 časť (bez prestávky): - min



6. Záverečné ustanovenia
M Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podmienky tejto zmluvy dôsledne plniť.
B/ Nedodržanie niektorého z ustanovení možno považovať za dôvod odstúpenia od zmluvy 
pri uplatnení nároku na náhradu vzniknutých nákladov.
C/ Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch.
D/ Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitných právnych predpisov.
Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je podľa zákona č. 546/2010 Z.Z ., v ktorom sa mení 
a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorými sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony, povinné zverejňovať zmluvu.
E/ Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené výlučne formou dodatku k tejto zmluve, so 
súhlasom obidvoch zmluvných strán.

V Martine, dňa . yUC y J? V Nitre, dňa


