
                                      
 
                                                   Článok I. 

                
                   ZMLUVA O USKUTOČNENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA 

                                              
                                                

OBJEDNÁVATEĽ: Názov: Drevorez Priepasné spol. s r.o.  
                                  Ulica: Priepasné 109  
                                  PSČ: 906 15 
                                  ICO: 34139281 
                                  DIČ: 2020375753 
                                  Bankové spojenie: 4689347001/5600 
                                  Štatutárny zástupca: Peter Czere 
                                  Poverená kontaktná osoba: Dr. Lucia Eckertová, mobil: 0908/575700 
 

a 
DODÁVATEĽ: Divadlo Maškrta Production 
                           Diamantová 9 
                           040 01 Košice 
                           IČO 43 778 178 
                           DIČ 1078694694 
                           Bankové spojenie:2386323951/0200 
 
 
                                                       Článok II. 
                                                 Predmet plnenia 
 
 
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie divadelného predstavenia „Maškrtníček“-stretnutie 
s Nany a Krištofom. 
 
II.1     Rozpis priebehu podujatia : 

- inštalácia scény a zvuku 1 hodinu pred predstavením 
- deinštalácia scény po odohraní predstavenia,/ do 30 minút/ 

 
II.2     Objednávateľ sa zaväzuje v čase od inštalácie scény a zvuku do ukončenia akcie  
           zabezpečiť nasledovné : 

- maximálny počet divákov v sále je 300 /bez ohľadu na výšku a vek/, v exteriéri bez 
obmädzenia 

- prázdny a čistý priestor na realizáciu predstavenia cca.3x3 m, v prípade exteriéru  
s prestreším, alebo inou ochranou proti priamemu slnku a dažďu 

- technické zabezpečenie : zapojený zosilňovač a reproduktory na pripojenie vlastných 
mikrofónov Divadla Maškrta a k tomu odborný personál  - osobu na obsluhu 
zariadenia 

- prípojku 220V na javisku 
- objednávateľ umožní dodávateľovi zvukovú skúšku s vyššie uvedenou zvukovou 

aparatúrou  1 hodinu pred začiatkom produkcie 
- 1 uzamykateľný priestor - šatňu pre účinkujúcich 
- Vjazd autom bezprostredne k miestu konania produkcie /Ev.č. KE538IT/ 
- Objednávateľ uhradí náklady spojené s platením parkovného na mieste produkcie 
 

 
II.3      Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predstavenie podľa článku II.1 tejto zmluvy v termíne :  
           27.6. 2015  O  hod. 15,00hod. 
 



                                                  
                                                       
                                                        Článok III. 
                                                      Cena služby 
 
III.1     Cena služby je stanovená dohodou zmluvných strán. 
           Celkom za jedno predstavenia : =600, -€  
           Dodávateľ nie je platcom DPH. 
           Objednávateľ uhradí zmluvne stanovenú  sumu v jednej splátke do 7 pracovných dní od    
           vystavenia faktúry.  
                                                              
                                                            Článok IV. 
                                                       Osobité ustanovenia 
 
IV.1     Dodávateľ sa zaväzuje, že bude k akcii podľa tejto zmluvy pristupovať s potrebnou      
           profesionalitou. 
IV.2     V prípade akýchkoľvek organizačných problémov pri príprave a realizácii akcií podľa     
            tejto zmluvy bude dodávateľ bez meškania o tom informovať kontaktnú osobu.  
IV.3     Od uzavretej zmluvy môže objednávateľ odstúpiť len v osobitne odôvodnených     
            prípadoch  stojacich mimo jeho dosahu /úradný zákaz, epidémia, živelná pohroma/.  
            V takomto prípade zmluvné strany dohodnú náhradný termín vystúpenia a to do 2  
             mesiacov od zrušenia úradného zákazu. Ak sa tak nestane, objednávateľ uhradí  
            dodávateľovi zmluvne dohodnutú sumu. 
IV.4     Ak dôjde k zrušeniu predstavenia skôr, ako 24 hodín pred začiatkom akcie, dohodnú   
           usporiadateľ a objednávateľ náhradný termín vystúpenia do 2 mesiacov od termínu, kedy sa  
           malo predstavenie uskutočniť. Ak sa tak nestane, usporiadateľ uhradí dodávateľovi zmluvne  
           dohodnutú sumu. 
IV.5     V prípade neuskutočnenia predstavenia z iných dôvodov, ako v bode IV.3 a menej, ako 24  
           hodín pred termín akcie,  objednávateľ uhradí dodávateľovi zmluvne dohodnutú sumu v plnej   
           výške. 
IV.6     Malý počet divákov nemôže byť dôvodom k zrušeniu tejto  zmluvy, usporiadateľ uhradí  
           objednávateľovi zmluvne dohodnutú sumu. V prípade, že dodávateľ príde na miesto konania  
           a nepriaznivé počasie nedovolí uskutočniť predstavenie  /silný dážď, vietor a nedostatočne  
           prekryté javisko/, objednávateľ uhradí zmluvne dohodnutú sumu v plnom rozsahu. 
IV.7    Objednávateľ je v plnom rozsahu zodpovedný za bezpečnosť divákov pred, počas a po  
           skončení akcie. 
IV.8    Dodávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak neboli dodržané dohodnuté podmienky v článku 2  
          bode II.2 tejto zmluvy. 
IV.9    Objednávateľ súhlasí s propagáciou predstavenia uvedeného v článku II. bode 3 v médiách,   
          na internete a sociálnych sieťach. 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
V.1     Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu zmluvné strany uskutočniť písomne,  
           po vzájomnej dohode, dodatkom k tejto zmluve. 
V.2      Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá strana obdrží jedno vyhotovenie. 
V.3      Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak  
           toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, zmluvu  
           predpísaným spôsobom podpísali. 
 
 
V Košiciach dňa  13.12. 2014                                        V Priepasnom    dňa: 18.01.2015 
 
Dodávateľ :                                                                  Objednávateľ : 
Divadlo Maškrta Production                                         Peter Czere 
Mgr. art Tomáš Šebo                     konateľ                                
 


