Zmluva o odohraní divadelného predstavenia

uzavretá medzi
hosťujúcim súborom : Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov /DAD/
zastúpené: Mgr. Stanislav Tarča, prevádzka DAD
adresa divadla: Jarková 77, Prešov
IČO: 00164984
IČ DPH: 2020645010
bankové spojenie: SK68 8180 0000 0070 0051 2331
a
objednávateľ: OBEC Stakčín
zastúpené: Ján Kerekanič, starosta
adresa : ul. SNP 574/6, 067 61 Stakčín
IČO: 00 323 578
IČ DPH: 2020794677
bankové spojenie: SK54 5600 0000 0042 0138 0001

I. PREDMET ZMLUVY
Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá
predstavenie: Sľuby
autor hry: J. G. Tajovský
miesto: Kultúrny dom Stakčín
dátum: 23.11.2018 o 18:00 hod.

II. FINANČNÉ VYROVNANIE
Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť DAD do 14 dní po fakturácii 800 € ( slovom osemstoeur)
na účet DAD: SK6881800000007000512331

III. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Hosťujúci súbor zabezpečí:
a/ dramaturgiu a produkciu predstavenia
b/ účinkujúcich a technických pracovníkov
c/ zaslanie propagačného materiálu

Usporiadateľ zabezpečí na svoje náklady:
a/ hrací priestor počas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia vrátane služieb
b/ všetky usporiadateľské služby súvisiace s predstavením
c/ šatne pre účinkujúcich
IV. MAJETKOVÉ SANKCIE

V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od tejto zmluvy je povinná nahradiť
poškodenej zmluvnej strane všetky preukázateľné škody, ktoré jej zrušením zmluvy
vznikli.
Ak dôjde k zrušeniu predstavenia z dôvodov, za ktoré žiadna zo zmluvných
strán nezodpovedá / vis major/, neposkytujú si zmluvné strany žiadnu náhradu.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zmeny a doplnky jednotlivých ustanovení tejto zmluvy môžu byť len formou písomného
dodatku, odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnou
v zmysle § 47a, Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá strana dostane po jednom
vyhotovení.

VPrešove, 20.11.2018
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Mgr. Stanislav Tarča
Za hosťujúce divadlo

Za objednávateľa

