
Zmluva o odohranídivadelného predstavenia č. 6/2018
uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Vykonávatel': DIVADLo ŠrerRrun KVETlKA - občianske združenie
so sídlom: [.Stúra 834111,990 01 Vel'ký Krtíš
zastúpený: Mgr. Miloš Varga - predseda OZ
tČo: 42189195 DlČ: 2023086021
IBAN: SK73 8330 0000 0021 0109 6282

objednávatel': oBECzÁHoRcE
so sídlom: Obecný úrad, Krtíšska 'l73l98,Záhorce,991 06 Želovce
zastúpený: PaedDr. Branislav Kázmer - starosta obce
tčO: 00319694 Dlč,,2021243323
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0502 6402

Čl, 1 Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zrealizovanie a odohranie divadelného predstavenia vykonávatel'om k úžitku objednávatel'a,

Divadelné predstavenie: PeterButkovský:,,PlNĎÚR" (komédia)

Čl. 2 Miesto a čas konania
Vystúpenie divadelného súboru sa uskutočniv priestoroch Kultúrneho domu v Záhorciach dňa 13. mája 2018 vtrvaní
60 minút so začiatkom o 15,00 hodine.

Čt. 3 Cena za umeleclqý výkon
Objednávatel' sa zavázuje za zrealizovanie umeleckého výkonu vykonávatel'ovi vyplatiť dohodnutú čiastku vo výške: 230 .€,
(slovom) dvestotridsat' Eur, ktorá zahíňa cenu predstavenia, režijné náklady na zabezpečenie vystúpenia a cestovné
náhrady na dopravu kulís a účinkujúcich vlastnými dopravnými proskiedkami . Cenu stanovenú v čl. 3 zmluvy objednávatel'
vyplatí vykonávatel'ovi po podpise tejto zmluvy a po odohraní predstavenia na základe dodanej faktúry do troch dní,

bankovým prevodom na účet č. |BAN : SK73 8330 0000 0021 0109 6282 vedený vo FlO banke, pobočka B. Bystrica.

Čl. 4 Ďalšie podmienky
Objednávatel' sa zavázuje:
-vytvoriť zázemie pre účinkujúcich (uzamykatel'ná šatňa, sociálne zariadenie, občerstvenie počas pobytu podla požiadaviek

a dohody) a zabezpečí všetky riadne podmienky pre zrealizovanie umeleckého výkonu po skánke technickej,
bezpečnostnej, hygienickej a pod. tak, aby účinkujúci mohli uskutočniť svoj výkon nerušene a dóstojne. lnak móže
vykonávatel'od realizácie odstúpiť alebo vystúpenie prerušiť, pričomlim automaticky náleží plná výška ceny dohodnutej v čl.

3 zmluvy,
-za bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť zvukových, svetelných ako aj všetkých ostatných javiskových zariadení
a elektrickej inštalácie (vrátane všetkých bezpečnostných opatrení) ručí a zodpovedá objednávatel',

Vykon ávatel' sa zau ázuje,.
-náležite a v požadovanej kvalite odohrať divadelné predstavenie,
-na predstavenie sa dostaviť včas v požadovanej zostave *\-
-dodržiavať pokyny objednávatel'a
-vykonávatel' móže od zmluvy odstúpiť len z vážnych dóvodov bez vlastného zavinenia, záuažné dóvody je nutné

bezodkladne kedykol'vek oznámiť druhej zmluvnej strane (nepriazeň počasia, malý záujem o vystúpenie, nedostatočná alebo
zlá propagácia atd'. nie sú závažnými dóvodmi na odstúpenie alebo zrušenie zmluvy zo strany objednávatel'a).

čl. 5 závereěné ustanovenia

Táto zmluva (a právne vzťahy v nej vyslovene neupravené) sa v d'alších veciach riadia ustanoveniami všeobecne závázných
právnych predpisov. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch majúcich povahu originálu a nadobúda účinnosť dňom jej

podpisania obidvoma zmluvnými stranami.

Vo Vel'kom Krtíši dňa 26,04.2018 V Záhorciach, dňa 27,04,2018
DlyAD1-0 ŠIEFANA KVlEIiKA
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