Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
--------------------------------------------------------------------------------------Čl. I. Zmluvné strany.
1.1.
Účastník 1:
Obchodné meno: Občianske združenie MÚZA TEATRO, Záborského 10/3, 036 01 Martin
(Mgr. Zuzana Buchlovičová, konateľ spoločnosti)

IČO : 50369831
DIČ : 2120503726
Číslo účtu :
Korešpondenčná adresa : Zuzana Buchlovičová,
(ďalej len „účastník 1“)
1.2.
Účastník 2:
Názov: Mestská časť Bratislava–Rača, zastúpená starostom Mgr. Michalom Drotovánom
Sídlo: Kubačova 21, 831 06 Bratislava
IČO: 00304557
DIČ: 2020879212
bankový účet + IBAN : VÚB, a.s., č.ú.: 421032 / 0200, IBAN: SK75 0200 0000 0000 0042 1032
(ďalej len „účastník 2“)
(spolu aj „zmluvné strany“)
Čl. II. Úvodné ustanovenie.
2.1. Účastník 1 má výslovný súhlas skupiny umelcov– Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mičkovicová /
Lenka Barilíková (ďalej len „umelci“) na použitie ich umeleckého výkonu–divadelného predstavenia „UŽ TI
NIKDY NENALETÍM“ (ďalej len „umelecké predstavenie“) jeho verejnou prezentáciou na kultúrnom
podujatí, ktoré sa uskutoční dňa: 11.10.2019 (piatok), o 19 h (dĺžka trvania 1h45min s pauzou, stavba scény- 4
h pred začatím predstavenia, príchod umelcov 2 h pred začatím predstavenia) v: Nemeckom kultúrnom
dome, Barónka 3, Bratislava–Rača, 831 06 (ďalej len „umelecké predstavenie“).
2.2. Kontaktná osoba za účastníka 1: Zuzana Buchlovičová,
2.3. Kontaktná osoba za účastníka 2: Dana Ölvecká,
Čl. III. Predmet zmluvy.
3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných strán vyvíjať spoločnú činnosť smerujúcu k uskutočneniu
umeleckého predstavenia.
3.2. V rámci plnenia predmetu tejto zmluvy uvedeného v Čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy boli dohodnuté nasledovné
podmienky spolupráce, ktoré vyplývajú pre účastníka 2:
a) kontaktovať technika predstavenia ihneď po obdržaní technických požiadaviek, ktoré sú prílohou tejto
zmluvy, s cieľom zabezpečiť všetky požadované technické požiadavky účastníka 1. Technik
predstavenia: Martin Kostka,
b) zabezpečiť 2 pomocníkov na vykladanie, nakladanie a stavbu scény
c) zabezpečiť prítomnosť osoby zodpovednej za zvukovú a svetelnú techniku v čase stavby scény
a počas predstavenia
d) zabezpečiť prístup do budovy pre stavbu scény a inštaláciu techniky o 15 h
e) pripraviť uzamykateľnú šatňu so zrkadlom pre umelcov (príchod o 17 h)
f) zabezpečiť čistý povrch pódia
g) zabezpečiť teplotu v sále a šatniach min. 20 stupňov Celzia. V prípade, že nebude dodržaná,
umelci majú právo odmietnuť realizovať daný projekt
h) zabezpečiť propagáciu umeleckého predstavenia, výlep plagátov. Vytlačené plagáty budú dodané
účastníkovi 2 účastníkom 1 v počte: formát A2 x 30 ks, formát A3 x 40 ks a zaslané na adresu : p.
Ölvecká, Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava
i) dodať vlastné vstupenky a zabezpečiť ich predpredaj,
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j) zabezpečiť pitný režim (čaj, káva, mlieko do kávy, minerálka)
k) prezentovať umelecké predstavenie použitím anotácií uvedených v záverečnej časti tejto zmluvy
l) na propagáciu používať výlučne vizuály dodané agentúrou, v prípade potreby zmeny vizuálu
propagačných materiálov informovať o tom agentúru a spraviť tak len po schválení nových materiálov
agentúrou
3.3. Účastníci zmluvy sa dohodli na percentuálnom podieli z tržby predaja vstupeniek a to vo výške:
85 % účastník 1, 15 % účastník 2, pričom cena vstupenky bola vzájomne dohodnutá zmluvnými stranami vo
výške 15 eur. Kapacita hľadiska je 220 miest. Zmluvné strany sa dohodli na počte voľných vstupeniek pre
účastníka 2: 16 ks, pre účastníka 1: 4 ks.
3.4. PRÁVA LITA a NÁKLADY SPOJENÉ S DOPRAVOU uhrádza agentúra v rámci jej 85 %-tuálneho podielu.
3.5. Účastník 2 sa zaväzuje zaplatiť účastníkovi 1 dohodnutú odmenu stanovenú v Čl. III. bod 3.3. na základe
riadneho daňového dokladu – faktúry účastníka 1.
3.6. Účastník 2 má nárok na podiel na predaných vstupenkách len v rozsahu vstupeniek predaných v jeho réžii
(napr. predaj vstupeniek priamo účastníkom 2 v predpredaji resp. pred predstavením alebo predaj ním
dodaných vstupeniek prostredníctvom informačného, kultúrneho centra a pod.). Na výťažku z predaja
vstupeniek organizovaného účastníkom 1 bez ohľadu na formu predaja (prostredníctvom Ticketportalu a pod.)
nemá účastník 2 podiel.
3.7. Účastník 2 je povinný preukázať účastníkovi 1, aký počet vstupeniek bol predaný na umelecké predstavenie
ako aj výšku výťažku z ich predaja a vyplatiť účastníkovi 1 jemu prislúchajúci podiel prevodom na účet a do
termínu splatnosti uvedenom na faktúre.
3.8. Anotácie predstavenia:

UŽ TI NIKDY NENALETÍM.
Pri dverách zvoní zvonček. Za nimi stojí bývalý manžel, zvodca a sukničkár, starnúci “seladón” Josema, ktorý si
zakladá na svojej atraktívnosti a úspechu u žien. Preto sa s ním jeho manželka Kristína rozišla a prežila pokojných
desať rokov. Odrazu je späť a prosí o návrat. Lenže vo vnútri je druhý muž, uhladený europoslanec Viktor… Skvelá
španielska komédia o manipulácii, podvodoch a mimoriadnom prekvapení na záver.
Hrajú : Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mičkovicová / Lenka Barilíková
Réžia : Michal Spišák
PLAGÁT v dobrom rozlíšení na stiahnutie tu :
https://drive.google.com/open?id=1JYxnjN5txMRUcGEykeSVYTE9gWMTdBw6
Čl. IV. Práva a povinnosti zmluvných strán.
Zmluvné strany sa zaväzujú vyvíjať všetku činnosť a úsilie smerujúce k tomu, aby boli vytvorené podmienky
potrebné pre uskutočnenie umeleckého predstavenia. Každá zo zmluvných strán vystupuje pri plnení predmetu
tejto zmluvy voči tretím osobám vo svojom mene a na svoj účet, z čoho vyplýva, že nie je oprávnená
akýmkoľvek spôsobom zaväzovať druhú zmluvnú stranu, s výnimkou prípadu, že sa zmluvné strany písomne
dohodnú inak.
Čl. V. Zánik záväzkov.
5.1. Každá zo zmluvných strán môže písomne odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak bez jej zavinenia nastane
nepredvídateľná okolnosť, ktorá bráni splneniu jej záväzkov alebo záväzkov druhej zmluvnej strany z tejto
zmluvy, ak od účastníka tejto zmluvy nemožno spravodlivo požadovať splnenie týchto záväzkov. V takomto
prípade nemá žiadna zo zmluvných strán právo na náhradu škody.
5.2. Odstúpiť od tejto zmluvy z iných dôvodov, ako je uvedené v bode 5.1. tohto článku, je možné iba za
podmienok uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
Čl. VI. Doručovanie.
6.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach doručovania písomností podľa tejto zmluvy
alebo v jej súvislosti.
6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti sa budú doručovať na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví
tejto zmluvy.
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6.3. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy sa
doporučené listové zásielky, alebo zásielky s doručenkou považujú za doručené druhej zmluvnej strane aj keď:
a) príjemca odoprel prijatie zásielky; zásielka sa považuje za doručenú dňom odmietnutia prijatia zásielky,
b) zásielka bola na pošte uložená a príjemca ju neprevzal v odbernej lehote 18 dní od uloženia; posledný
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia, aj keď sa príjemca o uložení nedozvedel,
c) bola zásielka vrátená odosielateľovi ako nedoručiteľná - najmä preto, že nebolo možné adresáta na
adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy zastihnúť, pričom iná adresa adresáta nie je odosielateľovi
známa - v tomto prípade sa písomnosť považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za
doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
Čl. VII. Spoločné a záverečné ustanovenia.
7.1. Táto zmluva bola spísaná v 3 vyhotoveniach s platnosťou originálu a po jej podpise obdrží účastník 1 jedno
vyhotovenie a účastník 2 dve vyhotovenia.
7.2. Na znak súhlasu s horeuvedeným obsahom zmluvné strany slobodne a dobrovoľne túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
7.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníka 2.
7.4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Martine, dňa: 11.10.2019
Účastník 1:

..............................................................................................
Mgr. Zuzana Buchlovičová, konateľ spoločnosti

V Bratislave, dňa: 30.9.2019
Účastník 2:

.......................................................................
Mestská časť Bratislava-Rača
Mgr. Michal Drotován
starosta
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Technické požiadavky k inscenácii
UŽ TI NIKDY NENALETÍM (dĺžka trvania : 1h45min. s pauzou).
Po obdržaní technických požiadaviek / zmluvy prosím kontaktovať
technika predstavenia , ktorý je kompetentný riešiť technické záležitosti,
p. Martin Kostka
Ak organizátor nekontaktuje pred podpisom zmluvy p. Kostku alebo produkciu
p. Buchlovičovú, produkcia považuje technické požiadavky na 100% za splnené.
Prosím, prečítajte si technické požiadavky pozorne a v prípade, že niečo nespĺňa ktorýkoľvek z bodov
nižšie, konzultujte to s p. Kostkom. Našim zámerom je realizovať dané predstavenie v čo najlepšej
kvalite, ktorú Vám bez splnenia týchto požiadaviek nevieme zaručiť. V prípade, že nebude technika
zabezpečená podľa našich inštrukcií, má produkcia právo predstavenie zrušiť aj v daný deň.
K dispozícii prosíme :
- 1 pomocníka na vykladanie a nakladanie scény, 1 osoba technicky kompetentná, ktorá sa vyzná v priestore a vie
podať informácie technikovi predstavenia
Prístup :
- zabezpečiť otvorenú sálu pre príchod techniky 3h pred predstavením
- zabezpečiť min. 1 pomocníka pri vykladaní a nakldaní scény
Priestor:
- zatemnená sála
- javisko : š - 6m, h – 5m
- portály, šály
- čierny horizont
- zabezpečiť bezpečný prechod v zákulisí
Zvuk:
š tandardne ozvuč enie saly :
- reproduktory
- mixpult
- zosilovač
- CD prehrávač, príp. pripojenie na PC
- zvuk nemusí byť umiestneny v hľadisku, nepotrebujeme teda rezervovať ž iadne miesta v hľadisku na tento
účel
Svetlo:
- 6 FHR reflektorov, s mož nosťou stmievania
- Master fader
- zvuk a svetlo z 1 miesta, aby to mohol ovladať 1 technik.
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