EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o.: IČO:47932031
Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava
ZMLUVA O ZABEZPČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU

HEREČKY (miluj blížneho svojho)
EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o.
v zast. : Miroslav Kochan
(na strane prvej)
a
Pezinské kultúrne centrum
adresa: Holubyho 42, 902 01 Pezinok
IČO: 42129168
v zast.: Ing. Ingrid Noskovičová
(na strane druhej)
spolu uzavreli túto zmluvu
1. Strana prvá sa zaväzuje sprostredkovať dňa 20. 6. 2017 o 19.00 hod. uvedenie divadelného
predstavenie HEREČKY (miluj blížneho svojho). Miesto uvedenia predstavenia: Pezinok ,
veľká sála DK.
2. Strana druhá sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre uvedenie a odohratie jedného predstavenia
obsiahnuté v bode 5 tejto zmluvy. Ďalej sa zaväzuje v deň konania predstavenia uhradiť
náklady súvisiace s uvedením a odohratím predstavení v hotovosti podľa rozpisu v bode 3 tejto
zmluvy. Strana druhá taktiež dohliadne na to, aby z predstavenia nebol robený akýkoľvek audio,
či audiovizuálny záznam bez súhlasu režiséra.
3. Strana druhá uhradí strane prvej:
- sumu v čistej sume 4 080,- € ako cenu za sprostredkovanie predstavenia, vrátane nákladov
na dopravu. Slovom: štyritisícosemdesiateur.
4.

Ak bude vystúpenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej udalosti (prírodnej katastrofy,
úradný zákaz, choroba…) nezavinených zmluvnými stranami, majú obe strany právo od zmluvy
odstúpiť bez akýchkoľvek nárokov na finanční úhradu škody, avšak po predchádzajúcom
dokázateľnom vyrozumení.
a. Ak zruší strana druhá predstavenie do 1 mesiaca pred jeho konaním je povinná zaplatiť
50 % dohodnutej výšky sumy podľa bodu 3 tejto zmluvy. Ak zruší strana druhá
predstavenie menej ako 30 dní pred jeho konaním je táto strana povinná uhradiť plnú
výšku sumy.
b. Ak strana prvá nesprostredkuje predstavenie zo svojej dokázateľnej viny a poruší tým
túto zmluvu je povinná uhradiť strane druhej sumu zodpovedajúcu nákladom súvisiacou
s prípravou tohto predstavenia na plánovanom mieste v dohodnutom termíne.

5. Technické podmienky:


veľké javisko, minimálne však o rozmeroch 10 x 15 m.



svetelný park s 8 reflektormi + červený a modrý filter – osvetľovač PKC



podmienky pre ozvučenie a sprostredkovanie hudby - zvuková aparatúra PKC



priestor, kde sa predstavenie hrá, musí byť možné dobre zatmiť



jedno predstavenie trvá 2 hodiny bez prestávky



čas potrebný na prípravu predstavenia sú 3 hodiny



je dôležité mať hneď pri javisku šatňu, na nerušenú prípravu, v ktorej nie je zima a vlhko aj so
zákulisným priestorom



strana druhá zabezpečí do šatne neperlivé minerálne vody , malé občerstvenie.

6. Záverečné ustanovenia
a. Túto zmluvu a jej podmienky je možné zmeniť len formou písomného dodatku k tejto
zmluve, podpísaného oboma stranami. Táto zmluva má dve číselné stránky (1. a 2.) a
bola vyhotovená v dvoch origináloch, z nich každá strana obdrží jeden.
b. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy pochopili, táto zmluva bola uzatvorená
na základe ich slobodnej vôle, je zrozumiteľná obom zmluvným stranám, nebola
podpisovaná v tiesni, ani iných nápadných nevýhodných podmienkach, čo na dôkaz
súhlasu obe strany potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
c. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s povinným zverejnením zmluvy na
webovom sídle PKC v zmysle zák.č.546/2010 Z.z.

.................................................................
EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o., v zast. Miroslav Kochan
(ako strana prvá)

V Pezinku dňa 29. 5. 2017

.............................................................
PKC, v zast.Ing.Ingrid Noskovičová,riaditeľka
(ako strana druhá)

