Dohoda o ukončení ZMLUVY č. Z-557/0/2020
o usporiadaní divadelného predstavenia
Zmluvné strany
1. Slovenské národné divadlo

sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
bankové spojenie:
zastúpenie:

Pribinova 17, 819 01 Bratislava
00 164 763
2020829954
SK2020829954
Štátna pokladnica SK48 8180 0000 0070 0006 9886
Mgr. art. Matej Drlička, ArtD., generálny riaditeľ SND
MgA. Lubor Cukr, riaditeľ Opery SND

(ďalej len „usporiadateľ“)

2. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
zastúpenie:

Ul. 7. pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
36103004
2021467976
Štátna pokladnica SK.70 8180 0000 0070 0031 1505
Mgr. art. Martin Kusenda, riaditeľ SDKSvN

(ďalej len „hosťujúce divadlo“)

1

Úvodné ustanovenie

1.1

Usporiadateľ a hosťujúce divadlo uzavreli dňa 30.11.2020 Zmluvu o usporiadaní divadelného predstavenia
č. Z-557/0/2020 (ďalej len „Zmluva“). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 3.12.2020.

1.2

V súlade s čl. IV bodom 5 Zmluvy sa usporiadateľ a hosťujúce divadlo dohodli na ukončení Zmluvy (ďalej
len „Dohoda“) z dôvodu reštrikcií vyplývajúcich z právnych predpisov súvisiacich s pandémiou COVID-19.

2

Ukončenie Zmluvy

2.1

Usporiadateľ a hosťujúce divadlo touto Dohodou ukončujú účinnosť Zmluvy ku dňu podpisu tejto Dohody.

3

Záverečné ustanovenia

3.1

Usporiadateľ a hosťujúce divadlo vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, uzavreli na základe prejavu vôle
urobeného slobodne, vážne a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

3.2

Usporiadateľ a hosťujúce divadlo vyjadrujú záujem vzájomne sa dohodnúť sa novom termíne usporiadania
divadelného predstavenia, ktorý bude predmetom neskorších rokovaní.

3.3

Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch; z nich dva (2) sú pre usporiadateľa a dva (2) sú pre
hosťujúce divadlo.

3.4

Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a na webovej stránke SDKSvN.
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