
Dohoda o spolupráci 
pri príprave Divadelného trhu v SDKSvN 

(v dňoch 14.-15.12.2019)

Medzi hlavným organizátorom:
IČO:
Sídlo:
Zastúpený:

Viliam Solčáni
40078183
Schurmannova 1209/15, 949 01 Nitra
Viliam Solčáni

a

spoluorganizátor: Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
IČO: 36103004
Sídlo: ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
Zastúpený: Mgr. art. Martin Kusenda - riaditeľ

Článok I.

Predmetom Dohody je spolupráca pri príprave Divadelného trhu v priestoroch spoluorganizátora 
Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Článok II.

Podmienky spolupráce:

1.)  Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre poskytne bezodplatne: 
priestory na prízemí SDKSvN a suteréne pred Štúdiom Tatra za účelom predaja 
zazmluvnených živnostníkov v stánkoch umiestnených v priestoroch SDKSvN 
pracovníkov SDKSvN - vrátnik, technik a protipožiarna hliadka.

2.)  Viliam Solčáni sa zaväzuje:
predložiť zoznam predajcov na Divadelnom trhu s oprávneným zástupcom
aktívne komunikovať ohľadom technických požiadaviek s vedúcim výrobno-technického 
úseku p. Buchom
uhradiť SDKSvN všetky škody, ktoré vzniknú preukázateľne z viny organizátora 
Divadelného trhu v priestoroch a zariadeniach užívaných účastníkmi Divadelných trhov 
zabezpečiť rešpektovanie pracovných usmernení a požiadaviek vedúceho VTÚ a iných 
pracovníkov SDKSvN zo strany predajcov a účastníkov Divadelných trhov 
užívať priestory poskytnuté SDKSvN obvyklým spôsobom daným poriadkom SDKSvN, 
zdržať sa konania, ktoré by viedlo ku vzniku škody; zabezpečiť poučenie všetkých 
predajcov o správaní sa v divadle podľa pravidiel platného poriadku - udržiavať poriadok, 
zákaz fajčenia, pohyb po chodbách a pod.
v prípade technických problémov väčšieho rozsahu, napr. výpadku el. energie viac ako 1 
hod budú Divadelné trhy predčasne ukončené bez nároku na náhradu ušlého zisku, 
prípadne iné škody.

Za celú organizáciu Divadelných trhov je zodpovedný hlavný organizátor.



Otváracie hodiny Divadelného trhu sú:
14.12.2019 od 13:00 hod - 22:00 hod.
15.12.2019 od 13:00 hod - 22:00 hod.

Predajcovia na divadelných trhoch majú povolené prísť včaššie max. o 1 hod pred otváracou 
hodinou a baliť a zatvárať stánok od 21 hod t.j. 1 hod pred uzatvorením Divadelného trhu. 
Dňa 15.12.2019 v čase uzávierky trhu odniesť si svoj stánok a tovar, zanechať voľný priestor.

Článok III.

Všetky finančné úkony spojené s Divadelným trhom, oficiálne dokumenty, rozhodnutia v oblasti 
propagácie programu a predaja trhov a iné činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou Divadelného 
trhu potvrdzuje a hradí organizátor Viliam Solčáni.

Článok IV.

1. Dohoda sa uzatvára na určitý čas: od 14.12.2019 do 15.12.2019.
2. Účastníci dohody po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je prejavom ich 

slobodnej vôle a bola uzatvorená bez časovej tiesne, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán 

a nasledujúci deň po jej zverejnení na webovej stránke SDKSvN.
4. Zmena dohody je možná uzatvorením dodatkov k nej, uzatvorenými len písomne a po 

súhlase oboch strán.
5. Dohoda je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana.
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