
Zmluva o spoluorganizovaní divadelného predstavenia 

     uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

  v platnom znení medzi zmluvnými stranami 

 

 

Zmluvné strany:  

 

Obchodné meno: Mestské divadlo Actores Rožňava 

V zastúpení:   Mgr.art. Tatiana Masníková, riaditeľka divadla  

Sídlo:    Šafárikova 20 

IČO:    312 99 695 

DIČ:    2021528146 

Bankové spojenie:  VÚB a.s. pobočka Rožňava 

IBAN:   SK5602000000001344101555 

Kontaktná osoba:  Mgr. Petra Bangóová, manažérka divadla 0905 560 526 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

a 

 

Obchodné meno: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 

   príspevková  organizácia zriadená Mestom Topoľčany 

V zastúpení:    PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka 

Sídlo:   Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany 

IČO:   00500879 

DIČ:   2021248834 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s. 

Č. účtu:  SK36 0200 0000 0000 0113 1192 

BIC:   SUBASKBX 

Kontaktná osoba:  Soňa Bačiková, 0911 952 206 

(ďalej len „odberateľ“) 

 

 

Čl. I.  

Predmet zmluvy  

 

1.   Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa rozprávkový    

      muzikál  – „Odvážny Jack“ a to za dodržania týchto konkrétnych podmienok:  

      Názov podujatia: Odvážny Jack  

      Miesto konania: Spoločenský dom Topoľčany, Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2,    

      Topoľčany 

      Deň konania: 13. 02. 2020  

      Počet predstavení: 2 

      Čas konania: 08.30 hod., 10.30 hod. 

      Dĺžka predstavenia: 60 min. 

 

2.   Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za uskutočnené podujatie cenu určenú   

      dohodou, podľa ustanovení tejto zmluvy, ako aj dodržať ďalšie podmienky v nej uvedené.  

 

 



Čl. II. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ zabezpečí: 

 - program s náležitou profesionalitou, kvalitou, v termíne a rozsahu, ktorý bol určený    

              v Čl. I., bod 1.  

 - dôsledné dodržanie dohody s odberateľom 

 - účinkujúci sa dostavia na miesto realizácie včas a na vlastné náklady 

 - potrebnú techniku na uskutočnenie podujatia  

 

2. Odberateľ zabezpečí:  

 - organizačnú pomoc pri podujatí  

 - technika  

- - TECHNICKÉ POŽIADAVKY: 

Javisko: šírka: 6m   hĺbka: 6m x výška minimálne 3 metre, zatemnenie sály.  

• Sprístupniť priestor ak nie je dohodnuté inak v deň príchodu 4 hodiny pred 

predstavením t.j. o 6:00 hod. 

• Dĺžka demontáže cca 90 minút 

• Suché a čisté javisko a zákulisie z dôvodu odkladania scény počas predstavenia 

a rýchleho prevleku hercov!  

• Zadný horizont tmavý, najlepšie čierny, šály po bokoch javiska. (Za horizontom musí 

byť voľný priechod) 

• Deaktivácia požiarneho hlásiča (ak sa nachádza v priestore divadla alebo KD) 

minimálne 3 a pol hodiny pred predstavením z dôvodu používania 1 dymostroja. 

• 2 stoly na rekvizity položené v zákulisí javiska  

• zabezpečiť prítomnosť osoby zodpovednej za zvukovú a svetelnú techniku v čase 

stavby scény a počas predstavenia, ktorá sa vyzná v priestore a je technicky 

kompetentná. 

      

Svetlá:  

• Prívod elektriky – 400V/ 32A  

• cca 10 reflektorov na prednej rampe FHR 1000W  

• 4ks profil 650/1000W 

• v portáloch po oboch stranách 2ks FHR 1000W 

• 5 voľných okruhov 

• Divadlo si v prípade potreby zabezpečí svetelnú techniku a záležitosti v uvedených 

bodoch. 

Zvuk:  

• ozvučenie /vlastné/  

• Zásuvka na 220 V/ 16A nezávislé od seba. 

• Stôl v strede predposlednej/ poslednej rade v hľadisku pre potreby zvukára – 8 miest 

• Divadlo si v prípade potreby zabezpečí zvukovú techniku a záležitosti v uvedených 

bodoch. 



 

 

Šatne:  

2 šatne (pre 3 mužov a 3 ženy) s hygienickými zariadeniami s teplou aj studenou vodou, 

stoličky na sedenie, vešiak na kostýmy, v šatniach zrkadlo (nie je podmienkou 

Ak organizátor nekontaktuje pred podpisom zmluvy technika predstavenia,  divadlo považuje 

technické požiadavky na 100%  za realizovateľné. V prípade, že je  niečo z technických 

podmienok nesplniteľné,  prosím kontaktovať zodpovedného technika divadla. V prípade, ak 

niečo nie je možné dodať zo strany Usporiadateľa, divadlo to v rámci svojich možností môže 

zabezpečiť po oznámení vlastným technickým vybavením. 

Zodpovedný technik za zvuk/svetlá: MIHOK Martin 0908383048 

 

Čl. III 

Cena, vstupenky, predaj 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. 
 

2. Odberateľ sa zväzuje dohodnutú cenu zaplatiť do sedem (7) dní po uskutočnení podujatia    

    a to bezhotovostným prevodom na č. účtu dodávateľa, na základe tejto zmluvy bez    

    fakturácie.  

 

            Čl. IV 

                                               Výpoveď a odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že nemajú záujem na zániku záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy pred uplynutím dodacej lehoty. 

 

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana hrubým 

spôsobom poruší záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. V tomto prípade ani jedna zo 

zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody. 

 

3. V prípade, ak sa účinkujúci nebudú môcť zúčastniť na podujatí zo závažných 

odôvodnených dôvodov (choroba, úraz a pod.), odberateľ sa zaväzuje o tejto skutočnosti 

MsKS Topoľčany ihneď informovať. 

 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich  

z tejto zmluvy, ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej  udalosti alebo zásahom 

vyššej moci (napr. prírodná katastrofa, epidémia, dopravná nehoda, meškanie alebo 

zrušenie akejkoľvek dopravy a pod.)  V tomto prípade budú zmluvné strany hľadať nový 

termín podujatia. V prípade, že zmluvné strany nenájdu nový termín podujatia, majú obe 

zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez nároku na náhradu škody. 

 

Čl. V 

                    Záverečné ustanovenia 



 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe vzájomnej dohody 

písomne vo forme dodatkov. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise, z ktorých každý má právnu silu originálu. 

 

2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, všetky otázky neupravené touto zmluvou sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a právnym 

poriadkom platným na území Slovenskej  republiky. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovej stránke odberateľa. 

 

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že s ním súhlasia 

a že zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, zrozumiteľne a vážne, nebola 

uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Rožňave: 05. 02. 2020           V Topoľčanoch: 04. 02. 2020 

 

 

Dodávateľ: .................................                   Odberateľ: ................................ 

Mgr.art. Tatiana Masníková         PhDr. Katarína Baculáková  

riaditeľka divadla                                          riaditeľka MsKS Topoľčany  

 

 

 


