
LENTO s. r. o., Trnavské mýto č. J, 831 03 Bratislava 

uzatvorená medzi: 

v zastúpení: 

registrácia: 
Bankové spojenie: 
Zapísaná: 

LENTO s. r. o. v Bratislave (ďalej iba hosťujúci súbor) 
Dom odborov - ISTROPOLIS, Trnavské mýto č. 1 
831 03 Bratislava 
Mgr. Rudolf Geri, Milan Vincourek - konatelia 
za spoločnosť je konateľ oprávnený konať samostatne 
IČO: 46 408 789 DIČ: 2023377862 
IBAN: SK46 1100 0000 0029 2886 6564, BIC: TATRSKBX 
OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka číslo: 77236/B 

a 

usporiadateľskou organizáciou: Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 

v zastúpení: 
registrácia 
Právna forma: 

Názov predstavenia: 

Účinkujú: 

Miesto konania: 

Termín: 

Počet predstaven 1: 

018 41 Dubnica nad Váhom 
Mgr. Peter Wolf - primátor mesta 
IČO: 00317209 DIČ 2021339276 
jednotka územnej samosprávy 

HALINA PAWLOWSKÁ - Banánová veľryba 

Halina Pawlowská, Michal červienka - akordeón 

Dom kultúry Dubnica nad Váhom 

13. november 2019 (streda) o 19.00 h 
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Predmet zmluvy 

LENTO s. r. o. uvedie v Dome kultúry Dubnica nad Váhom dňa 13. novembra 2019 o 19.00 h kultúrny 
program - HALINA PAWLOWSKA- Banánová veľryba 

Vstupné: - 15,- € (pätnásť Eur) - predpredaj 
16,- € (šestnásť Eur) - v deň akcie 

Usporiadateľ sa ďalej zaväzuje: 

a) zabezpečiť pre horeuvedené predstavenie sálu technickým a bezpečnostným normám, vyhovujúce 
javisko a technické zabezpečenie potrebné na realizáciu predstavenia - podľa technických požiadaviek 
LENTO s.r.o. 

b) dňa 13. novembra 2019 uvoľní javisko o 17:00 h 
c) zabezpečiť 2 šatne pre účinkujúcich a technický personál LENTO s.r.o. 
d) zabezpečiť propagáciu podľa dohovoru s LENTO s.r.o. - výlep plagátov 
e) zabezpečiť bežný nábor cez organizácie a inštitúcie v meste a v okoli 
f) zabezpečiť predpredaj vstupeniek náborom a v pokladniach oddelenia kultúry. 
g) zabezpečiť na vlastné náklady usporiadateľskú službu: uvádzačky, šatňu pre divákov, požiarnu službu 

Finančné podmienkv 

Za odohrané predstavenie uhradi usporiadateľ dodávateľovi z hrubej tržby za predané vstupenky sumu, ktorá 
bude predstavovať 90 % pre dodávateľa a 1 O % pre usporiadateľa. Platba bude realizovaná bankovým 
prevodom do 7 dni po uskutočneni predstavenia na základe vyúčtovania usporiadateľa dodávateľovi. 

Technické podmienky: 

Javisko, výprava, rekvizity: 

Technika: 

javisko minimálne 7 x 5 m, šály, 1 stôl s obrusom a stoličkou, 
Minerálka s pohárom 
elektrická pripojka 220V/16A +prípojka v hľadisku, na javisku 
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Technický personál: 1 technik - osvetlovač , 1 technik -zvukár, zvukový aparát (1 mikrofón - handka 

na konferenčný stolík, 1 mikrofón na stojane a pripojen ie na kábel s 2 jackmi -
stereo), 

šatne: 2 šatne 

Do šatne prosíme zabezpečiť malé občerstvenie /minerálka, káva, čaj .. ./ 

Všeobecné podmienky: 

1. Usporiadateľ môže od zmluvy odstúpiť najneskôr 30 dní pred terminom vystúpenia, v tom prípade hradí 
preukázateľne vzniknuté náklady LENTO s.r.o. 

2. Ak sa predstavenie neuskutoční vinou LENTO s.r.o„ uhradí mestu Dubnica nad Váhom, ako usporiadateľovi 
(okrem odôvodnených prípadov) preukázateľne vzniknuté náklady pri príprave predstavenia. 

3. Odôvodnený prípad zrušenia predstavenia je na strane usporiadateľa živelná pohroma, epidémia, príp. 
rozsiahla deštrukcia miesta konania programu. U hosťujúceho súboru je odôvodnené zrušenie v prípade 
ochorenia alebo úmrtia člena súboru (prípadne úmrtia najbližších rodinných príslušníkov). Dôvodom na zrušenie 
nie je nezáujem publika (nízky počet predaných vstupeniek) , prípadne zlé klimatické podmienky a podobne 
(okrem prípadov dopravných kalamít). Odôvodnené prípady treba včas oznámiť zmluvnému partnerovi. 

V prípade oneskoreného oznámenia si môžu partneri uplatňovať nárok na úhradu vzniknutej škody. 

4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle mesta Dubnica na Váhom v súlade s§ 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník. O prípadných sporoch bude rozhodovať vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky. 

5. Pripomienky, dodatky do zmluvy môžu byť vykonané iba písomnou formou a platnosť nadobúdajú až 
súhlasom zmluvného partnera. 

Okrem toho usporiadateľ zabezpečí: 

1.Uvoľnenie prístupovej cesty a možnosť parkovania pre 3 osobné vozidlá 

2.Usporiadateľ zodpovedá za dodržiavanie zákazu zaznamenávania predstavenia akoukoľvek formou záznam 
obrazu a zvuku (mg, video, film a pod.) pokiaľ to nebude vopred prerokované a odsúhlasené producentom 
muzikálu. 

Záverečné ustanovenia: 

1. Potvrdiť kópiu zmluvy a do 7 dní vrátiť na adresu LENTO s. r. o. 

2. LENTO s . r. o. si vyhradzuje pre svoje potreby 4 kvalitné miesta pre hostí 

V Bratislave: 01 .1 O. 2019 

LENTO s.r.o. 
Milan Vincourek - konateľ 

Vybavuj e: Milan Vincourek , tel/ fax: 02/554 10223, mobi l: 09031707 433 
Adresa: LENTO s. r. o „ lstropolis, Trnavské mýto č. 1, 831 03 Bratislava 
E-mail: gedur©gedur.sk, internet: www.gedur.sk 

Mesto Du nica nad Váhom 
Mgr. Pet r Wolf - primátor mesta 
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