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Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia 
uzatvorená v zmysle §269 odseku 2) zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov 

Objednávate!': 
sídlo: 
v zastúpení: 
kont. osoba vo 
veciach vystúpenia: 
IČO: 
DIČ: 

1. Zmluvné strany 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom 
Mgr. Peter Wolf, primátor mesta 

PhDr. Richard Benech 
00317209 
2021339276 

(ďalej len „Objednáva(el") 

2. Dodávateľ: 
Občianske združenie Divadlo Maska 
V zastúpení: Mgr. Jaroslav Mott] 
Pribinova 1174/120, 960 01 Zvolen 
IČO: 37888773 
DIČ:2021685930 
Bankové spojenie: SLSP, Číslo účtu: IBAN:SK94 0900 0000 0004 0190 3358 
tel: 0903 277 255, divadlomaska@gmail.com 
(ďalej len „Dodávate!'") 

II. Predmet zmluvy 

9/ 2--0:? • ..-: 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa uskutočniť divadelné predstavenie 
definované v ods. 2 tohto článku a záväzok Objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu. 

2. Definícia divadelného predstavenia: 

Názov predstavenia: 
Miesto konania- presná adresa: 
Termín: 
Počet predstavení: 

Smejka a Tanculienka - Všetko najlepšie! 
Dom kultúry, Dubnica nad Váhom 
25.1.2020 o 1 O:OOh 
1 

III. Cena a platobné podmienky 

1. V prípade, že sa objednávateľ dohodli na fixnej sume za predstavenie bez možnosti 
predaja vstupeniek objednávatel'om, ruší sa bod č.2. článku III. Objednávateľ sa 
zaväzuje vyplatiť dodávateľovi za divadelné predstavenie sumu 85% z vybraného 
vstupného vrátane dopravy. 

2. V prípade, že objednávateľ realizuje predaj vstupeniek tohto predstavenia, ruší sa bod 
č. 1. článku III. a suma za predstavenie je vyjadrená percentuálne, ktoré je dohodnuté 
v pomere takto: 12/88 % t.j. 88% tržby náleží dodávateľovi a 12% objednávateľovi. 
Cena vstupenky je dohodnutá na sumu 10€/osoba. 
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3. ZŤP dieťa do 15 rokov bude mať po zakúpení vstupenky a predložení ZŤP preukazu 

na vstupe pred akciou 50% zľavu z ceny vstupenky. 
4. Nárok na vystavenie faktúry vzniká Dodávateľovi po splnení dohodnutého rozsahu 

predmetu zmluvy. Úhradu objednávateľ zrealizuje do 15 dní po obdržaní faktúry zo 
strany dodávateľa a to bezhotovostne prevodom na účet dodávateľa. 

IV. Technické podmienky 

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť k realizácii divadelného predstavenia podľa tejto 
zmluvy prívod elektrickej energie 220 V. 
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť profesionálne ozvučenie priestoru aj s 
personálom, ak nie je dohodnuté inak. 
V prípade dohody objednávateľ zabezpečí: 
a)klasické ozvučenie dostačujúce pre daný priestor 
b) zvuková skúška min 30min. pred vystúpením 
c) 2x odposluchy na javisku 
d) 2x canon výstup z mixu Objednávateľa (max vzdialenosť od javiska 15 m) do 

externej aparatúry 
2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť adekvátne a primerané priestory na zázemie 

účinkujúcich- šatne. 
3. V prípade neexistujúceho pódia, alebo zvýšeného javiska, objednávateľ zabezpečí 

ochranu a bezpečnosť účinkujúcich primeranými opatreniami, buď personálne alebo 
adekvátnymi mantinelmi. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi po uzavretí tejto zmluvy 
informácie a tel. číslo na kontaktnú osobu daného predstavenia, poslať presné 
informácie o mieste a termíne predstavenia a zabezpečiť prístup na javisko minimálne 
75 minút pred konaním divadelného predstavenia. 

V. Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

1. Dodávateľ má právo pri akomkoľvek porušení platobných podmienok od zmluvy 
odstúpiť. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje vysporiadať vyplývajúce záväzky z predstavenia voči 
ochrannej organizácii SOZA. 

3. Ak sa nebude môcť vystúpenie uskutočniť v dôsledku vis major (nepredvídanej 
udalosti, epidémia, prírodná katastrofa) majú obidve strany právo od zmluvy odstúpiť 
bez akýchkoľvek nárokov na finančnú úhradu škody avšak po predchádzajúcom 
vyrozumení. 

4. Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak vznikne nepredvídaná udalosť na 
strane dodávateľa (napr. ochorenie, nezjazdnosť ciest) avšak je povinný o tejto 
skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť 
nadobúda d!lom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
Objednávateľa. 

6. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy môžu byť uskutočnené iba písomným 
dodatkom tejto zmluvy, odsúhlaseným oboma stranami. 
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7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom 

podpísaní každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 
8. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne a zrozumiteľne 

prejavenej vôle oboch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak 
súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 

V Dubnici nad Váhom dňa ... 1.? .. f..: . .?.-'::.?.~ 

objednávateľ 

Mgr. Peter Wolf 
primátor mesta i 1 

v 

Vo Zvolene dňa ............................. . 

dodávateľ 

Divadlo Maska 
Mgr. Jaroslav Mott! 
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