ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
1.Zmluvné strany:
Usporiadateľ č.1: Agentúra8, s.r.o.
v zast.: Ing. Norbert Strieženec, konateľ
adresa: Hlboká 10, 931 01 Šamorín
IČO: 48101397 DIČ: 2120060613
bank. spoj.: Sberbank Slovensko, a.s.
č.ú.: 4040375008/3100
kontaktná osoba: Mgr. Barbara Mitrová
v divadelnom predstavení v zastúpení umelcov:
Karin Haydu, Mirka Partlová, Sláva Daubnerová, Igor Adamec
Usporiadateľ č. 2: Pezinské kultúrne centrum
v zast.: Ing.Ingrid Noskovičová, riaditeľka
adresa: Holubyho 42, 902 01 Pezinok
IČO: 42129168 DIČ: 2022517893
bank.spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Pezinok
č.ú.: 189695167/0900
sa dohodli na uskutočnení predstavenia za týchto podmienok:
2. Miesto a termín predstavenia:
Miesto: Dom kultúry Pezinok, Holubyho 42, Pezinok – veľká sála
Dátum a hodina: 21.01.2016 od 19.00 hod. so skúškou od 15.00 hod.
Názov podujatia: Divadelné predstavenie VER(EJ)NÝ MILENEC (ďalej len
„predstavenie“)
(110 minút)
3. Finančné vyrovnanie:
Finančné vyrovnanie bolo stanovené dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Zb.z. o cenách a to
nasledovne:
Celkový príjem z podujatia pozostávajúci z tržby ( u vstupeniek prostredníctvom
Ticketportal-u bez poplatku ) za predané vstupenky sa rozdelí pomerom 88 % pre
usporiadateľa č.1 a 12 % pre usporiadateľa č.2 - vyplatené prevodom na účet na základe
vyúčtovania vstupeniek.
Cena vstupenky: 14,- €
4. Usporiadateľ č.1 sa zaväzuje:
1./ zabezpečiť účinkujúcich a ostatných účastníkov predstavenia vrátane ich dopravy
2./ zabezpečiť úhradu honorárov účinkujúcich vrátane cestovného
3./ zabezpečiť dopravu a inštaláciu scény
4./ vyrobiť reklamné plagáty
5./ zabezpečiť osvetlenie a ozvučenie predstavenia.

6./ nahlásiť predstavenie organizácii LITA a SOZA a uhradiť poplatky ňou stanovené,
t.j. vysporiadať autorské a licenčné poplatky.
7./ aktívne sa podielať na príprave predstavenia v deň predstavenia v priestoroch DK Pezinok.
8./ dodržiavať protipožiarne predpisy na základe Zákona NR SRč.314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi a vyhlášky MV SR č.121/2002 a Zákon o ochrane nefajčiarov č.465/2005
Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z.
9./ zodpovedať v plnom rozsahu za BOZP organizátorov, účinkujúcich
a návštevníkov uvedeného ppredstavenia v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
10./ preberať zodpovednosť za akékoľvek straty organizátorov, účinkujúcich a
návštevníkov v priestoroch DK Pezinok.
11./ súhlasiť s poskytnutím čestných vstupeniek (VIII. rad) a prístavkov.
5. Usporiadateľ č.2 sa zaväzuje:
1./ poskytnúť priestory DK a služby pracovníkov pre úspešný priebeh predstavenia pri
príprave i počas celého trvania.
2./ na základe návrhu usporiadateľa č.1 vyrobiť reklamnú markízu, reklamný transparent
a poskytnúť bezplatne reklamné priestory PKC pre spropagovanie predstavenia,
zabezpečiť reklamu v médiách, prostredníctvom web stránok, Facebook-u a v tlačenom
periodiku mesta.
3./ rozoslať pozvánky potencionálnym návštevníkom predstavenia.
4./ zabezpečiť predaj vstupeniek na predstavenie v pokladni PKC a prostredníctvom
TICKETPORTAL-u
5./ podieľať sa na príprave predstavenia a poskytnúť osvetľovaciu a zvukovú techniku
6./ zabezpečiť protipožiarnu ochranu na predstavení prostredníctvom členov Dobrovoľného
hasičského zboru.
7./ zabezpečiť bufet pre verejnosť na podujatí.
8./ aktívne sa podielať na hladkom priebehu predstavenia a svojou účasťou ihneď odstrániť
akékoľvek nedostatky vzniknuté počas predstavenia.
6.
Všeobecné záverečné ustanovenia:
1./ Organizačná chyba usporiadateľov nemôže byť dôvodom k zrušeniu tejto zmluvy.
2./ Ak bude predstavenie znemožnené v dôsledku nepredvídateľnej, či neodvratnej udalosti,
nezavinenej zmluvnými stranami /PN účinkujúcich, živelná pohroma, epidémia a pod./,
majú obe strany právo odstúpiť od zmluvy bez nároku na úhradu škody, po
predchádzajúcom vyrozumení. Odstúpenie od zmluvy sa vykoná písomne. Obe strany
dohodnú náhradný termín predstavenia.
3./ Usporiadateľ č.2 je povinný zabezpečiť predstavenie tak, aby bolo riadne pripravené podľa
podmienok uvedených vyššie a tiež zaistí, aby neboli zhotovované žiadne zvukové, či
obrazové záznamy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
4./ Pokiaľ sa vystúpenie neuskutoční vinou usporiadateľa č.2, tento uhradí usporiadateľovi č.1
náklady, vrátane honorárov pre účinkujúcich.
5./ Usporiadateľ č.1 si vyhradzuje právo zrušiť predstavenie 10 dní pred termínom
predstavenia, pokiaľ je predaných menej ako 50% kapacity hľadiska.
6./ Spory o nárokoch vznikajúcich z tejto zmluvy, či v súvislosti s jej plnením, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7./ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Jeden obdrží usporiadateľ č.1 a druhý

usporiadateľ č.2.
8./ Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve dohodnú a potvrdia zmluvné strany
v písomnej forme.
9./ Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s povinným zverejnením zmluvy na
webovom sídle PKC v zmysle zák.č.546/2010 Z.z.
Usporiadateľ č. 1: Agentúra8, s. r. o., v zast.: Ing. Norbert Strieženec, konateľ

................................................
Usporiadateľ č.2: Pezinské kultúrne centrum, v zast. Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka

..................................................

Pezinok, 08.12.2015

