
ZMLUVA O ODOHRANÍ DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA 
 
 

uzavretá medzi 
 
 
hosťujúcim súborom : Divadlo komédie 
zastúpené:  Mgr. Svetozár Sprušanský, predseda OZ 
adresa divadla:  Silvánska 29, 841 04  Bratislava 
bankové spojenie:  
IBAN:    
IČO :   36067164 
DIČ:   2120401173 
(ďalej len Hosťujúci súbor) 
 

a 
 
usporiadateľom: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta 

Trnava 
zastúpené:                     Ing. Martin Turčan, riaditeľ  
adresa:   Hlavná 17,  917 01 Trnava 
bankové spojenie:   
IBAN:    
IČO:   00598135 
DIČ:   2021190963 
IČ DPH:   SK 2021190963 
(ďalej len Usporiadateľ) 
 
 

I. PREDMET ZMLUVY 
 

1. Hosťujúci súbor sa zaväzuje, že odohrá: 
 

predstavenie:  TUČNIAKY 

autor hry:   Ulrich Hub 

miesto:   nádvorie Radnice, Hlavná ul. 1, Trnava 

dátum:    22. júna 2018 o 16.30 hod. 

 
2. Príprava a realizácia  sa uskutoční v spolupráci oboch zmluvných strán. 
 
 

II.  FINANČNÉ VYROVNANIE 
 

Za uskutočnené predstavenie uhradí usporiadateľ na základe faktúry na účet 

hosťujúceho súboru: 

 

a /  náklady spojené s realizáciou predstavenia vo výške 1 500,- EUR   

b /  tantiémy 10% z celkového hrubého príjmu, ktoré poukáže usporiadateľ na   

účet hosťujúceho súboru. 



III.  POVINNOSTI  ZMLUVNÝCH  STRÁN 
 

1. Hosťujúci súbor zabezpečí: 
 
a) dramaturgiu a produkciu predstavenia 
b) účinkujúcich a technických pracovníkov 
c) zaslanie propagačného materiálu k predstaveniu 
 
2. Usporiadateľ zabezpečí na svoje náklady: 
 
a) hrací priestor podľa technických požiadaviek uvedených v prílohe č.1 tejto 
zmluvy počas prípravy, realizácie a likvidácie predstavenia, vrátane služieb 
technického vybavenia, a to dňa 22. júna 2018  
 
od 14.30 hod. – služba javisková technika (1 muž na pomoc s vykladaním 

a stavaním scény), 
od 15.00 hod. – služba pre zvuk (1) 
 
po predstavení demontáž scény (služba 1 muž na pomoc s búraním 

a nakladaním scény do auta) 
 
b) od 15.00 hod. – miestnosť (šatňa) pre techniku (1) 
 
c) od 15.00 hod. – uzamykateľné šatne (2) pre účinkujúcich (1 žena a 2 muži) 
 
d) propagáciu predstavenia na vlastných programových tlačovinách   
    a webovej stránke 
 
e) predaj vstupeniek v pokladnici  
 
f) ďalšie: o 16.00 hod. sa uskutoční priestorová  skúška 
 
 

IV.  MAJETKOVÉ SANKCIE 
 
1. V prípade odstúpenia jednej zo zmluvných strán od tejto zmluvy je povinná 
nahradiť poškodenej zmluvnej strane všetky preukázateľné škody, ktoré jej 
zrušením zmluvy vznikli. 
 
2. 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 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom obojstranného podpísania 

zmluvných strán, pritom jej zmeny a doplnky možno vykonať len na základe vzájomnej 
dohody Hosťujúceho súboru a Usporiadateľa, a to písomne vo forme dodatkov. Táto 



zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, ktorým je internetová stránka 
Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 

 
 
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je podľa zákona č. 546/2010 
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
povinne zverejňovanou zmluvou. 
 
3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom 
podpísaní dostane každá zmluvná strana po dva výtlačky . 
 
4. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní 
a schválení na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
 
 
V Trnave, dňa     V Bratislave, dňa 14.6.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
..................................................                           ......................................................

 Ing. Martin Turčan             Mgr. Svetozár Sprušanský 
 riaditeľ SKaŠZ     Divadlo komédie 
 
 

 
 

Príloha číslo 1: 
 
Technické požiadavky – TUČNIAKY 

 
ZVUK 
Prítomnosť kompetentnej osoby, ktorá vie, kde sa zvukár môže napojiť na 

elektrickú energiu a kde sa môže rozložiť so svojou technikou.  

JAVISKO 

Minimálny priestor je 6,5m šírka a 6,5 m. 
 
Zmluva bola zverejnená dňa 15.6.2018 


