ZMLUVA
O ODOHRATÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA
NA MEDZINÁRODNOM FESTIVALE DIVADELNÁ NITRA 2018

I. ZMLUVNÉ STRANY
hosťujúce divadlo (súbor):
STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA V NITRE
Ul. 7. pešieho pluku 1
94901 Nitra
Zastúpené: Mgr. art. Martinom Kusendom, riaditeľom
Bankové spojenie: ŠP
IBAN: SK70 8180 0000 0070 0031 1505
SWIFT: SPSRSKBA
IČO:36103004
DIČ: 2021467976
( ďalej len „Divadlo")

a

Asociácia Divadelná Nitra, občianske združenie
sídlo: Svätoplukovo nám. 4, 950 53 N i t r a

zastúpená: Darinou Károvou, štatutárny zástupca
bankové spojenie: VÚB Nitra
Číslo účtu: IBAN: SK38 0200 0000 0029 9039 3251
SWIFT (BIC): SUBASKBX

IČO: 340 745 71
DIČ: 2021206033

(ďalej len „Asociácia")
II. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy je odohranie divadelnej inscenácie (názov):

SÁM A ESMERALDA
Réžia: Linda Keprtová
v sprievodnom programe Medzinárodného festivalu DIVADELNÁ NITRA 2018, ktorý sa bude
konať od 28. 9. - 3.10. 2018 v Nitre (ďalej len „festival").

Hl. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

A) DIVADLO SA ZAVÄZUJE:
1. Odohrať 1 predstavenie:
dňa: 2. októbra 2018 (utorok) o 10:00-11:20
hracie miesto: Veľká sála Starého divadla
maximálna kapacita sály: 300 divákov
dĺžka predstavenia: 1 h 20 min
jazyk predstavenia: slovenský
2. Odohrať predstavenia na špičkovej úrovni zodpovedajúcej významu festivalu.
3. Vysporiadať všetky záležitosti týkajúce sa autorských práv a nahradiť prípadné škody
vzniknuté ich porušením.

4. Informovať tlačové stredisko festivalu o rozhovoroch poskytnutých médiám počas
festivalu. Pri poskytovaní rozhovorov sa Divadlo ubezpečí, že médiá budú informovať
o účasti Divadla, či umelca na festivale.
5. Informovať o uvedení inscenácie na festivale prostredníctvom vlastnej webstránky
a sociálnych sietí (Facebook, Instagram...).

6. Povoliť pracovníkom televízie a rozhlasu nakrúcanie pre spravodajské relácie,
informačné a propagačné účely podujatia bez nároku na honorár len po dohode
s divadlom.
7. Zabezpečiť technicko-produkčné požiadavky predstavenia a prevádzkové služby
(služby javiskovej techniky, požiarnej asistenčnej hliadky, uvádzačov, upratovanie).

B) ASOCIÁCIA SA ZAVÄZUJE:

1. Odovzdať Divadlu:
• tržby z predaja vstupeniek na predstavenie ako kompenzáciu nákladov Divadla, ktoré
vzniknú v súvislosti s odohratím predstavenia s výnimkou 20 vstupeniek poskytnutých
zdarma pozvaným hosťom festivalu a 10 vstupeniek poskytnutých na základe dohody
Vysokej škole múzických umení.

Asociácia si vyhradzuje právo poskytnúť možnosť vstupu zdarma do sály 20
dobrovoľníkom pracujúcim na festivale na základe tzv. vlezeniek, vydaných
koordinátorom dobrovoľníkov.
2. Forma úhrady:
• bankovým prevodom po obdŕžaní vyúčtovania zo strany spoločnosti predpredaj.sk,
ktorá zabezpečuje online predaj vstupeniek na festival, a po odrátaní provízie
spoločnosti a alikvotných nákladov spojených s predajom vstupeniek (prenájom
tlačiarní, čítačiek a pod.).
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3. Propagovať inscenáciu:
• v režime propagácie všetkých predstavení predávaných počas festivalu, teda
predstavení hlavného programu,
• vypracovať textové marketingové a PR podklady pre tlačené aj elektronické informačné
a propagačné materiály festivalu (programová skladačka, plagát, katalóg festivalu),
• zaradiť predstavenie do písomnej a telefonickej marketingovej ponuky pre základné,
stredné a umelecké školy,
• zaradiť predstavenie do ponuky pre hostí festivalu a účastníkov vzdelávacích programov,
• zaradiť podrobné informácie o predstavení do tlačových správ festivalu a newsletterov,
• ponúkať a predávať vstupenky na predstavenie prostredníctvom online systému
predpredaj.sk aj v pokladnici festivalu.
V. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Divadlo môže odvolať predstavenie iba v prípade vážneho ochorenia niektorého z hlavných
predstaviteľov, pokiaľ zaňho nemožno urobiť záskok na primeranej úrovni. Pokiaľ Divadlo zruší
predstavenie z iných dôvodov, uhradí Asociácii náklady, ktoré vznikli pri jeho príprave, vrátane
nákladov spojených s predajom vstupeniek.

2. Asociácia má právo zrušiť zmluvne dohodnuté predstavenie, pokiaľ nie sú splnené zmluvne
dohodnuté podmienky zo strany Divadla, prípadne je inak vážne ohrozené konanie
predstavenia alebo úroveň festivalu.
3. Všetky mimoriadne situácie, ktoré vzniknú počas prípravy na predstavenie v čase konania
festivalu sa riešia dohovorom tak, aby sa dodržal program festivalu a neohrozila sa jeho
úroveň.
4. Asociácia nepreberá hnuteľné veci, patriace Divadlu a jej členom do úschovy. Takéto
odkladanie vecí nie je spojené s činnosťou Asociácie. Starostlivosť o tieto veci zostáva plne v
pôsobnosti Divadla. Pri strate, zničení alebo poškodení týchto vecí Asociácia nezodpovedá za
vzniknutú škodu.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podmienky zmluvy dôsledne plniť a tak zabezpečiť
úspešný priebeh festivalu.

2. Pokiaľ sa predstavenie neuskutoční v dôsledku vojny, povodní, štátneho smútku, uzavretia
divadla podľa vládneho nariadenia, generálneho štrajku alebo z akéhokoľvek iného dôvodu
považovaného podľa medzinárodného práva za udalosť vyššej moci, každá zmluvná strana
ponesie svoje vlastné náklady.
3. Pokiaľ sa predstavenie neuskutoční z iných príčin spôsobených jednou zo zmluvných strán,
dotyčná strana uhradí druhej strane všetky preukázateľné vzniknuté náklady.
4. Nedodržanie niektorého z ustanovení možno považovať za dôvod odstúpenia od zmluvy pri
uplatnení nároku na náhradu vzniknutých nákladov.

5. Akékoľvek zmeny v tejto zmluve je nutné mať písomne formou dodatku odsúhlaseného
oboma stranami, ktorý bude tvoriť nedielnu súčasť tejto zmluvy.
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6. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi oboma zmluvnými stranami, bude riešený podľa
slovenského právneho poriadku.

7. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vyhotovené výlučne formou dodatku k tejto
zmluve, so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
8. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch kópiách s platnosťou originálu, každá zmluvná strana
dostane dve kópie.

9. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je podľa zákona č. 546/2010 Z. z. a podľa
zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorými sa menia a
dopĺňajú niektoré zákony, povinné zverejňovať zmluvu.
10.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitných právnych predpisov.

V Nitre cjría^

za ADN
Darina Kc
riaditeľka Asociácie
a Medzinárodného festivalu
Divadelná Nitra

Z/f /J/Z

za di\
Igr.
------------riaditeľ Starého divadla Karola Spišáka
v Nitre

_____ _y Nitre
U,‘ L

949 01 fJIträ"

*421 37652 40 91
ICO. 36103004, OlC. 2021467976
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