
ZMLUVA O SPOLUORGANIZOVANÍ UMELECKÉHO PROGRAMU 

uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/4964 Zb. - Občiansky zákonník v platnom znení , 
medzi 

Usporiadateľom (strana A): 

Názov spoločnosti : PLANÉTA ZÁŽITKOV, občianske združenie 
Zastúpená: Vladimír Rendek 
Adresa: Ul. ku Bratke 2916/46, 934 05 Levice 
IČO: 507 146 51 
DIČ : 2120488931 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa , a.s. 
Číslo účtu : SK43 0900 0000 0051 2722 0767 
Zaevidované: v evidencii občianskych združení MV SR , zapísané dňa 

20.02.2017. 
v Divadelnom predstavení Mafiánske historky, v zastúpení umelcov: Igor Adamec, 
Peter Sklár, Martin Vanek, Peter Batthyány 

a 

Spoluusporiadatel'om (strana B): 

Názov spoločnosti : Mesto Dubnica nad Váhom 
Zastúpená: 
Adresa: 
IČO : 

Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
00317209 

DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
Kontaktná osoba: 

1. Predmet Zmluvy: 

2021 339276 

SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
PhDr. Richard Benech 

Zmluvné strany sa dohodli na zorganizovaní nasledovného divadelného predstavenia 
vo vzájomnej súčinnosti. 

Názov divadelného predstavenia: Mafiánske historky (ďalej len divadelné 
predstavenie resp. program) 
Interpreti : Igor Adamec, Peter Sklár, Martin Vanek, Peter Batthyány 
Miesto konania: Mestský dom kultúry, Dubnica nad Váhom (ďalej len MsDK) 
Dátum: 23. 3. 2018 
Začiatok predstavenia: 19:00 hod 
DÍžka predstavenia : 100 min 
čas sprístupnenia priestoru: 18:00 hod 
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II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

Strana A sa zaväzuje zabezpečiť program, t.j . kompletné zabezpečenie divadelného 
prestavenia v nasledujúcom rozsahu : 

a. zabezpečenie vyššie spomenutých účinkujúcich pre predstavenie, vrátane ich 
dopravy, doprava a inštalácia scény, v prípade potreby zabezpečenie 

technického vybavenia a ubytovania pre účinkujúcich , 
b. dodanie elektronickej verzie plagátov vo formáte jpg . 
c. vysporiadanie autorských práv a l icenčných poplatkov. 

Usporiadateľ , v mene umelcov, môže odstúpiť od zmluvy iba v prípadoch týkajúcich 
sa ich osôb, ktoré nezavinia ani úmyselne ani z nedbanlivosti , v dôsledku choroby, 
úmrtia v rod ine a iné. Dôvod odstúpenia je povinná strana A oznámiť 

spoluusporiadateľovi , akonáhle sa o ňom dozvie. Obe strany dohodnú náhradný 
termín vystúpenia. 

Strana B sa na vlastné náklady zaväzuje: 

a. zabezpečiť a poskytnúť priestory pre divadelné predstavenie definované 
v bode 1. tejto zmluvy ako miesto konania , 

b. zabezpečiť technické požiadavky predstavenia a to najmä poskytnúť 

osvetľovaciu a zvukovú techniku , zabezpečiť protipožiarnu ochranu a ostatné 
požiadavky súvisiace s organizáciou verejného podujatia v zmysle platných 
predpisov SR, 

c. pripraviť a zabezpečiť riadnu a včasnú propagáciu podujatia a to konkrétne: 
i. výlep plagátov 
ii. umiestnenie bannerov na webové sídlo 
iii . ďalšiu propagáciu vo forme reklám v periodikách Dubnické noviny, 

Pardon . 
d. zabezpečiť predaj vstupeniek v priestoroch MsDK, Mestská knižnica, Mestské 

informačné centrum. 
e. pred predstavením zabezpečiť občerstvenie pre hercov - podľa dohody, 

nápoje a jedlo vo forme studenej misy, slaného pečiva či ovocia . 

V prípade porušenia niektorej z vyššie uvedených povinností jednou zo zmluvných 
strán , môže poškodená strana žiadať o zníženie provízie druhej strany o 5% 
z pôvodnej dohodnutej provízie. 

1. Spoluusporiadateľ (strana B) je povinný zabezpečiť predstavenie tak, aby 
bolo riadne pripravené podľa podmienok uvedených vyššie a tiež zabezpečí, 

aby neboli zhotovované žiadne zvukové, či obrazové záznamy, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

2. Spoluusporiadateľ môže od zmluvy odstúpiť iba z dôvodu nepredvídateľnej a 
neodvrátiteľnej udalosti, t.j . epidémia , prírodná katastrofa , úradný zákaz a iné. 

3. Pokiaľ sa vystúpenie neuskutoční vinou spoluusporiadateľa , ten je povinný 
dôvod zrušenia oznámiť strane A akonáhle sa o ňom dozvie. Obe strany 
dohodnú náhradný termín vystúpenia. 
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III. Odmena a finančné vyrovnanie 

1. Vstupné vybrané za predstavenie sa rozdelí v pomere 85% pre stranu 
A a 15% pre stranu B. 

2. Strana B sa zaväzuje vyplatiť strane A odmenu 85% z každej predanej 
vstupenky stranou B prevodom na účet najneskôr do 14 dní odo dňa odohrania 
predstavenia na základe 

3. Cena vstupenky: v predpredaji 14,- EUR 
na mieste 16, - EUR 

IV. Všeobecné podmienky zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára medzi Planétou zážitkov, OZ, zastúpenou 
Vladimírom Rendekom a spoluusporiadateľom Mestom Dubnica nad Váhom, 
v zastúpení Ing. Jozefom Gašparíkom - primátorom mesta . 

2. Potvrdenú zmluvu o vystúpení treba vrátiť do 5 dní od doručenia , alebo 
písomne odmietnuť . 

3. Táto zmluva je spísaná v dvoch rovnopisoch , pre každú zmluvnú stranu 
po jednom vyhotovení a vstupuje do platnosti dňom podpísania obomi 
stranami . 

4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluvy dohodnú a potvrdia zmluvné strany 
v písomnej forme. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
spoluusporiadateľa (strana B) pod ľa§ 47a zákona č . 40/1964 Zb. - Občiansky 
zákonník v platnom znení. 

Podpisy oboch zmluvných strán 

V Leviciach , dňa .... ............ . 

Vladimír Rendek Ing. Jozef Gašparík 

primátor mesta 
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