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Divadelné centrum, A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin, Slovakia 
Vybavuje: Ing. Ema Domonji, mobil: 0948 434 454, mail: ema@divadelnecentrum.sk 

Zmluva  o uskutočnení  divadelného  predstavenia  
 

Uzatvorená medzi 

 
Poskytovateľ: 

Obchodné meno: Divadelné centrum  

vybavuje:             Ing. Ema Domonji 

sídlo:                    A. Kmeťa 28  

                             P.O.BOX 183 

                            036 01 Martin 

IČO:                    4238 7442   

DIČ:                    21200 67048   

Bank. spojenie: SK21 0200 0000 0034 4656 5157 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Mestské kultúrne stredisko 

 Topoľčany 

vybavuje: PhDr. Katarína Baculáková 

sídlo: Nám. Ľ. Štúra 2357/2 

 955 01  Topoľčany 

 

IČO: 00500879  

DIČ: 2021248834 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že na pokyn objednávateľa, v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve uskutoční divadelné predstavenie November 1989 (slovamajusilu.sk) za čo sa 

zaväzuje objednávateľ zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu.  

  

Čl. II 

Rozsah a termín predmetu plnenia 

 

1.  Poskytovateľ pre objednávateľa vykoná divadelné predstavenie v rozsahu dvoch predstavení v 

nasledovnom termíne a čase: 

 

Termín:    05. 02. 2020 

Začiatok 1. predstavenia:  9:00 hod. (rozsah 90 min.) 

Začiatok 2. predstavenia:  11:00 hod. (rozsah 45 min.) 

 

2.       Poskytovateľ sa zaväzuje, že činnosť uvedenú v Čl. II bode 1. vykoná riadne a včas, podľa svojich 

schopností a znalostí.  

  

Čl. III 

Miesto predmetu plnenia 

 

1.  Miesto plnenia tejto zmluvy je divadelná sála MsKS, za ktorú si objednávateľ nebude účtovať nájom. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v priestoroch uvedených v Čl. III bode 1., prísun elektrického 

napätia 220 W, 32 A ističe, vykúrenie miestnosti min. na 18°C na javisku, nastaviť bodové osvetlenie 

na účinkujúcich a sálu sprístupniť min. 90 minút pred začiatkom prvého predstavenia. 

3.  Predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečenie dopravy na miesto predmetu plnenia. Zmluvné strany sa 

týmto dohodli, že dopravu na miesto plnenia si zabezpečí poskytovateľ vlastnými dopravnými 

prostriedkami. 

 

Čl. IV 

Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 

1.   Cena za predmet plnenia uvedený v čl. I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

z. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov nasledovne: objednávateľ z celkového vyzbieraného 

vstupného odráta svoju províziu za zabezpečenie podujatia, ktorá je vo výške 25 % z celkovej výšky 

vyzbieraného vstupného. 

                Cena vstupného je určená:  

- 3,00 € na žiaka za podujatie „November 1989 (slovamajusilu.sk)“, 90 min.  

- 2,50 € na žiaka za podujatie „November 1989 (slovamajusilu.sk)“ 45 min.  
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         Uvedenú sumu je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi jednorazovo     

               prevodom na účet, a to do piatich dní po uskutočnení vyúčtovania podujatia bez fakturácie. 

 

2.  Zmluvné strany sa týmto dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi sumu uvedenú v bode 1. 

tohto článku po uskutočnení divadelného predstavenia, na základe faktúry. Zároveň objednávateľ 

priloží k účtovným dokladom aj kópie PPD, prípadne uvedie počet predaných vstupeniek, na základe 

ktorých vyzbieral vstupné na predstavenie. 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Zmeny a doplnky k zmluve je možné robiť len na základe dohody zmluvných strán písomnými 

dodatkami k zmluve. 

2. Ukončiť platnosť tejto zmluvy pred dohodnutým termínom  je možné na základe  písomnej dohody 

zmluvných strán, alebo písomným odstúpením od tejto zmluvy.  

3.  Zmluvné strany čestne prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho          

ju podpisujú. 

4.  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

5. Zmluva nadobúda platnosť  dňom obojstranného podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle Mestského kultúrneho strediska Topoľčany. 

6.  Potvrdenú zmluvu je potrebné odoslať na adresu: 

 Divadelné centrum, A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin, Slovenská republika 

  

 

 

V Martine, dňa     V Topoľčanoch, dňa 21. 01. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________          ___________________________ 

            za poskytovateľa                      za objednávateľa 

 

 


