Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
č. 13/2018
Hosťujúce divadlo: Bratislavské bábkové divadlo
Dunajská 36, 81108 Bratislava
IČO : 00164879
DIČ : 2020830009
Štatutárny orgán : Ing. Ján Brtiš, riaditeľ
Bankové spojenie : SK81 8180 0000 0070 0047 0581
a
Usporiadateľ:

Bábkové divadlo Žilina
Kuzmányho 6, 011 37 Žilina
IČO : 36145211
DIČ : 2021435999
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Tabaček, riaditeľ
Bankové spojenie : SK74 8180 0000 0070 0048 2056

Predmetom zmluvy je odohranie divadelného predstavenia súborom Bratislavské bábkové
divadlo s názvom Deduško v priestoroch usporiadateľa (javisko Bábkového divadla Žilina), dňa
28. 3. 2018 o 18.00 hod..
II.
Za uskutočnené predstavenie uhradí usporiadateľ Bratislavskému bábkovému divadlu :
a/ honorár za predstavenie vo výške: 500,- € slovom päťsto EUR, najneskôr do 30 dní po jeho
odohraní; forma úhrady: faktúra
b/ diéty 9 členom umeleckého a technického súboru podľa platných predpisov –––––––
c/ ubytovanie umeleckému súboru a technickému súboru...––––––––.......
d/ cestovné a dopravné náklady umeleckému a technickému súboru, ako aj dopravu dekorácií na
miesto predstavenia a späť ... –––––––– .
e/ ďalšie náklady ––––––––––––
III.
Usporiadateľ sa ďalej zaväzuje:
a/ zabezpečiť súhlas nadriadených orgánov k uskutočneniu predstavenia,
b/ zaplatiť prevádzkový honorár vo výške 10 % z celkového hrubého príjmu
z predstavenia BBD (ktoré má podpísanú licenčnú zmluvu s autorom).
c/ zabezpečiť technické podmienky predstavenia, telefonický dohovor s technikom
Bratislavského bábkového divadla, p.Štaffom, tel. číslo:.............
d/ zabezpečiť, aby bolo v deň predstavenia javisko pripravené od 13,30 hod., šatne od 13,30 hod,
a aby bola v týchto priestoroch minimálna teplota 18◦ C,
e/ zabezpečiť v deň predstavenia potrebné služby /požiarnici, uvádzačky, šatniarky a pod./
f/ nepožadovať finančnú náhradu za prenájom miestnosti a služby
g/ zabezpečiť propagáciu predstavenia – materiál dodá Bratislavské bábkové divadlo.
IV.

a/ Usporiadateľ môže v zmluve dohodnuté predstavenie zrušiť najneskoršie do 15 dní pred jeho
konaním. Odvolanie predstavenia po tejto lehote je neúčinné a usporiadateľ je povinný
Bratislavskému bábkovému divadlu uhradiť zmluvne dohodnutú sumu.
b/ V prípade neuskutočnenia predstavenia z titulu nezabezpečenie technických podmienok
v zmysle III/c Zmluvy/, usporiadateľ uhradí Novému divadlu náhradu odpadnutej tržby a náhradu
vzniknutých nákladov.
c/ V prípade, že sa z vážnych dôvodov /napr. ochorenie niektorého z členov súboru/ predstavenie
dohodnutej hry neuskutoční, má právo usporiadateľ žiadať náhradné predstavenie podľa
individuálnej dohody. S náhradným predstavením musia súhlasiť obe zmluvné strany.
d/ V prípade, že by si iné, nepredvídané okolnosti vyžiadali zmenu prevádzkového plánu
Bratislavského bábkového divadla, je možné od zmluvy odstúpiť zo strany dodávateľa 15 dní
pred plánovaným uskutočnením predstavenia.
e/ Iné požiadavky: ––––––
V.
a/ Obidve zmluvné strany sa zaväzujú podmienky zmluvy dôsledne splniť, a tak zabezpečiť
úspešný priebeh predstavenia.
b/ Pokiaľ sa predstavenie neuskutoční v dôsledku vojny, povodní, národného smútku, uzavretia
divadla podľa vládneho nariadenia, generálnej alebo národnej stávky alebo z akéhokoľvek
iného dôvodu považovaného podľa medzinárodného práva za udalosť vyššej moci, obe
zmluvné strany budú mať právo ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou, a každá zmluvná
strana ponesie svoje vlastné náklady.
c/ Pokiaľ sa predstavenie neuskutoční z iných príčin spôsobených jednou zo zmluvných strán,
dotyčná strana uhradí druhej strane všetky vzniknuté náklady.
d/ Akékoľvek zmeny v tejto zmluve je nutné mať písomne formou dodatku odsúhlaseného
oboma stranami, ktorý bude tvoriť nedielnu súčasť tejto zmluvy.
e/ Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi oboma zmluvnými stranami bude riešený podľa
slovenského právneho poriadku.
f/ Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch kópiách s platnosťou originálu, a každá zmluvná strana
obdrží jednu takúto kópiu. Potvrdenú kópiu zmluvy obratom odošlite na našu adresu.
g/ Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
h/ Účastníci zmluvy vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na tomto
právnom úkone sa dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a vážny a nakoľko
doslovné znenie zmluvy je v plnom súlade s prejavom, zmluvu na znak súhlasu podpísali.
V Žiline, dňa 15. 3. 2018

______________________
usporiadateľ

V Bratislave, dňa 19.3.2018

______________________
hosťujúce divadlo

