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ZMLUVA o odohratí divadelného predstavenia uzavretá medzi:

STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA v NITRE
Ul. 7. pešieho pluku č.1
949 01 Nitra
zastúpené riaditeľom: Mgr. art. Martin Kusenda
IČO: 36 103 004
DIČ:2021467976
I BAN: SK70 8180 0000 0070 0031 1505, Štátna pokladnica

a

usporiadateľom
Slovenské vojvodinské divadlo, Kolárova 4, 21 470 Báčsky Petrovec
V zastúpení Viera Krstovski, riaditeľka
IBAN: RS35 8400 0000 0020 1794 26
č.ú.: 840-201794-26
Matiční broj (IČO): 08650438
PIB (ID):101269955

I.
Predstavenie

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, sa zaväzuje, že uskutoční predstavenie (nahrávku predstavenia) v rámci 
festivalu 25. Petrovské dni divadelné.
1/Názov hry: Stvorenie
Miesto premietanie nahrávky: Slovenské vojvodinské divadlo, Báčsky Petrovec
Dátum a hodina: 18. septembra 2020 o 18 h

II.
Realizačné n á k I a d y a n á h r a d y

Usporiadateľ na vlastné náklady zabezpečí a uhradí:

a) účasť na festivale s 500 € na základe faktúry Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.



r
Usporiadateľ sa ďalej zaväzuje

1/ zabezpečiť súhlas všetkých potrebných orgánov k uskutočneniu predstavenia
2/ zabezpečiť na vlastný náklad účelnú propagáciu predstavenia
3/ zabezpečiť dodržanie technických podmienok
4/ zabezpečiť upratanie scény po postavení divadelných dekorácii
5/ zabezpečiť na vlastné náklady v deň predstavenia usporiadateľskú, technickú a požiarnu službu

IV.
Záverečné ustanovenia

Vyššia moc (nepredvídateľné okolnosti)
4.1 V prípade nepredvídateľných udalostí (zásahu vyššej moci), v zmysle, v akom sa tento výraz všeobecne chápe, 
bude jedna zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu písomne upovedomiť (faxom, elektronickou poštou, listom), 
a to najneskôr do troch dní odo dňa, kedy k takejto udalosti dôjde.
4.2 Za zásah vyššej moci budú zmluvné strany považovať tiež pripadnú nehodu dopravného prostriedku, zranenie 
alebo chorobu účinkujúceho, ktorého nie je možné alternovať.
4.3 Obe zmluvné strany sa zaväzujú podmienky zmluvy dôsledne dodržať a splniť tak, aby bol zabezpečený zdarný 
a úspešný priebeh predstavenia.
4.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán, obdrží po jednom .

V B. Petrovci dňa:


