
ZMLUVA č. 012020
ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia 5 269 odseku 2) zákona č. 513/1991Zb.—Obchodného zákonníka, v znení

neskorších predpisov (ďalej len „ObZ") na jednej strane

DIVADELNÁSPOLOČNOST VENDO (ďalej len „osVENDO")
so sídlom 027 44 Štefanov nad Oravou, Nad Záhradami č. 212, IČO: 00632031, zaregistrovaná Ministerstvom

vnútra SR, číslo spisuWS/1-900/90-8223 zo dňa 31.05.1993 zastúpená p. Renátou Puchlovou - prezidentom

divadelnej spoločnosti, oprávneným konať v jej mene:

a na druhej strane:

MESTO TVRDOŠÍN (ďalej len „objednávateľ“)
IČO 00314901
Štatutárny zástupca Ing. Ivan Šaško-primátor
Sídlo Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín

za nasledovných podmienok:

l.
PREDMET ZMLUW

1.) Na základe tejto zmluvy sa DS VENDO zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa ako pre usporiadateľa

uskutočnenie divadelného predstavenia DS VENDO a to za dodržania týchto konkrétnych podmienok:

Názov predstavenia: TOM, DlCK A HARRY

Miesto konania: Kino JavorTvrdošín

Termín: 07.03.2020 o 17.00 hod.
08.03.2020 o 16.00 hod.

Počet predstavení: 2 (ďalej len „divadelné predstavenie")
2.) Na druhej strane sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť DS VENDO za uskutočnené divadelné predstavenie

dohodou určenú cenu podl'a ustanovení tejto zmluvy, ako aj dodržať d'alšie podmienky v nej uvedené.
Il.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.) Objednávateľje povinný zaplatiť DS VENDO za uskutočnenie 2 divadelných predstavení cenu

*v zmluvne určenej celkovej výške 1150,00 € (slovom: Jedentisícstopäťdesiat eur) vrátane DPH.

2.) Uvedenú cenu je objednávateľ povinný uhradiť na základe vystavenej faktúry od DS VENDO, ktorá

bude mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa ustanovení príslušných právnych predpisov

a bude doručená objednávatel'ov do 3 dní od uskutočnenia divadelného predstavenia. Objednávateľ

je povinný zaplatiť faktúru v lehote do 14 dní odo dňa zdanitel'ného plnenia na účet DS VENDO.

3.) V cene predstavenia sú zahrnuté aj 6 voľných miest v 4.rade v hl'adisku, ktoré sa objednávateľ

zaväzuje rezervovaťpre potreby DS VENDO.
Ill.

TECHNICKÉ PODMIENKY ZMLUW

1.) Objednávateľje povinný zabezpečiť k realizácii divadelného predstavenia podl'a tejto zmluvy suché

a čisté javisko, ktoré musí byť sprístupnené deň vopred na 2 hodiny na postavenie scény, a v deň

konania divadelného predstavenia vopred najmenej 2 hodiny pred začiatkom predstavenia.

Objednávateľje povinný d'alej zabezpečiťfungujúci svetelný park a prívod elektrickej energie a taktiež

existujúce ozvučenie. Nevyhnutná je prítomnosť technika, ktorý je objednávateľom poverený

spravovaťtechnické vybavenie kultúrneho domu. ..i-„i „ , ,.

K uskutočneniu divadelného prestavenia je objednávateľ povinný zabezpečiť v zákulisí dve

samostatné šatne (pre mužov a ženy) s hygienickými zariadeniami.
'
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2.) Objednávateľ hradí vynaložené náklady na zabezpečenie a realizáciu činností a zariadení, uvedených



v ustanoveniach odsekov 1.) a 2.) tohto článku zmluvy, na vlastný účet, bez akejkoľvek účasti DS

VENDO.
HL

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA ZMLUVY

1.) DS VENDO a objednávateľ sú povinní bezvýhradne dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy, ako aj

technické podmienky tvoriace jej nedeliteľnú súčasť. Ak jedna zo zmluvných strán porušuje túto
zmluvu tak, že podstatne porušuje zmluvné povinnosti z nej vyplývajúce,môže tak DS VENDO, ako aj

objednávateľ od tejto zmluvy jednostranneodstúpiť so všetkými právnymi účinkami s tým spojenými.

2.) Okrem všeobecných dôvodov, uvedených v ustanovení predchádzajúceho odseku tohto článku
zmluvy, môže od zmluvy odstúpiť objednávateľ aj bez udania dôvodu, a to:

a) v lehote kratšej ako 7 dní pred dohodnutým termínom divadelného predstavenia s tým, že je povinný
uhradiť DS VENDO 50% sumy dohodnutej v článku II. Odseku 1.) tejto zmluvy. Objednávateľje
povinný zaplatiť túto cenu v lehote splatnosti do 7 dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy.

Dôvodom na odstúpenie zo strany objednávateľa nemôže byť nezáujme publika o divadelné

predstavenie (napríklad nízky počet predaných vstupeniek). V prípade odstúpenia objednávateľa

od tejto zmluvy z citovaného dôvodu sa postupuje rovnako ako pri odstúpení objednávateľa od

zmluvy podl'a ustanovení písmena a) tohto odseku.
3.) Na druhej strane môže objednávateľ, okrem prípadov uvedených v ustanoveniach predchádzajúceho

odseku tohto článku zmluvy, odstúpiť od tejto zmluvy, bez nároku DS VENDO na úhradu predmetných

nákladov alebo dohodnutej ceny, aj z vážnych dôvodov spôsobených vyššou mocou, a to napríklad

v prípade hromadnej epidémie obyvateľstva,ďalej živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí

alebo udalostí, v dôsledku ktorej príde k zničeniu miesta, v ktorom sa má uskutočniť divadelné

predstavenie. Takúto skutočnosť je objednávateľ povinný oznámiť DS VENDO pisomne a bez

zbytočného odkladu. V opačnom prípade si môže DS VENDO uplatňovať náhradu škody, ktorá jej
vznikla v súvislosti s tým, že divadelné predstavenie nemohla uskutočniť.

4.) DS VENDO môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak príde k úmrtiu alebo k vážnym zdravotným

problémom niektorého člena súbo'ru (alebo-blízkehočlena jeho rodiny) alebo v dôsledku vyššej. .

moci, napr. živelnej pohromy, nezjazdnosti ciest v dôsledku mimoriadnych poveternostných
podmienok, na základe ktorých sa DS VENDO nebude môcť dostaviť do miesta uskutočnenia
divadelného predstavenia. V takých prípadoch je DS VENDO povinná bez zbytočného odkladu

písomne oznámiť objednávateľovi tieto skutočnosti, v opačnom prípade je povinná hradiť

objednávateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku tohto vznikla.
5.) Ak DS VENDO odstúpi od zmluvy bezdôvodne, je povinná zaplatiťobjednávateľovi v celom rozsahu

všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vznikli na jeho strane v dôsledku riadneho plnenia si

záväzkov podľa tejto zmluvy voči DS VENDO a tretím osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy

divadelných predstavení.
6.) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom obojstranného podpísania DS VENDO

a objednávateľom, pričom jej zmeny a doplnky možno konať len na základe vzájomnej dohody DS

VENDO a objednávateľa, a to písomne vo forme dodatkov.
7.) DS VENDO a objednávateľdohodouurčili, že na právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy, sa

primerane použijú Všeobecné ustanovenia 0 obchodných záväzkových vzťahoch, ktoré sú obsahom

55 261 až 408 ObZ.
8.) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní dostane tak

DS VENDO ako aj objednávateľjeden rovnopis.
9.) Táto. zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne prejavenej

vôle oboch zmluvných strán, ktoréju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu sjejŕgbsahgm,
vlastnoručne podpísali.
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