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Zmluva o odohraní divadelného predstavenia č.  ZDP/07/2022 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami : 

 

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského  

Príspevková organizácia zriadená BBSK dňa 1.4.2002 Zriaďovacou listinou  č.2002/000992 

So sídlom :    Divadelná 1727/3,  960 01  Zvolen 

Zastúpené :   Ing. Jana Raffajová, riaditeľka 

IČO :             35989572 

DIČ :             2021517608 

IČ DPH:        SK2021517608 

Bank. spojenie :  Štátna pokladnica, č. ú.: 7000404728/8180 

IBAN :          SK05 8180 0000 0070 0040 4728 

( ďalej  len „DJGT“ ) 

a objednávateľmi  

Nezisková organizácia NEO 

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, zaregistrovaná dňa 4. 11. 2008 pod 

číslom OVVS-31250/266/2008-NO na Okresnom úrade Bratislava 

So sídlom:   Blagoevova 9, 851 04 Bratislava 

Zastúpený:   Mgr. Pavol Kelley 

IČO:    42166403 

DIČ:    2022708380 

Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s. 

číslo účtu:   2627162168/1100 

( ďalej  len „NEO“ „objednávateľ 1“  alebo spoločne s POS ZH  „objednávatelia“) 

 

a 

Pohronské osvetové stredisko 

Príspevková organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja, pôsobiace na základe Zriaďovacej listiny 

č. 2002/000986 z 1. 4. 2002 a jej neskorších dodatkov č. 1 – 5  

So sídlom:  Dukelských hrdinov 321/21, 965 01 Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán:  Mgr. Helena Žňavová 
IČO:   35987189 
DIČ:   2021467701 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:   SK32 8180 0000 0070 0039 6385 
( ďalej len  „POS ZH“ alebo „objednávateľ 2“ alebo spoločne s NEO „objednávatelia“)  
 
I. 
Predmet zmluvy 
 

1. Na základe tejto zmluvy sa DJGT zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľov uskutočnenie  divadelného 

predstavenia na Európskom Festivale humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY 2022 

 

Názov div. predstavenia:  Petr Šabach – Peter Palik – Miro Mihálek: POSTARAJ SA! 

Miesto konania :   Mestské kultúrne stredisko, Ul. P. Križku, Kremnica, Slovenská 

republika 
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Termín a čas konania:   27. august 2022 o 18:00 – 19:00 hod  

Dĺžka predstavenia( minutáž ):  60 min bez prestávky 

  

2. Objednávateľ 2 (POS ZH) sa zaväzuje zaplatiť DJGT za odohrané divadelné predstavenie dohodnutú 

odmenu podľa článku II. tejto zmluvy. 

 

II. 

Finančné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za odohraté divadelné predstavenie vo výške  700,-€ slovom: 

sedemsto eur  

2. Cena zahrňuje honorár za divadelné predstavenie a  ostatné náklady súvisiace s realizáciou 

divadelného predstavenia  

3. POS ZH sa zaväzuje uhradiť cenu v dohodnutej výške na základe fakturácie DJGT do 15 dní od 

doručenia faktúry bezhotovostným prevodom na účet DJGT vedený v Štátnej pokladnici IBAN: SK05 

8180 0000 0070 0040 4728 

4. DJGT sa zaväzuje uhradiť tantiémy vo výške 4% z hrubej tržby,  kde podkladom bude nahlásená 

tržba za uskutočnené predstavenie, ktorú je povinný nahlásiť objednávateľ 1 (NEO) do 3 dní od 

uskutočnenia predstavenia, mailom na adresu:  gabriela.valentinyova@djgt.sk   

a) 4% v prospech LITA, autorská spoločnosť . 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky príjmy zo vstupného  za divadelné predstavenie uvedené v čl. 

I, bod 1 patria objednávateľom. 

6. Výšku vstupného na divadelné predstavenie uvedené v čl.I, bod 1 Zmluvy stanovuje NEO. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že  v  prípade omeškania so splnením  peňažného záväzku vyplývajúceho 

z  tejto zmluvy sa POS ZH zaväzuje zaplatiť DJGT  úrok z omeškania podľa ust. § 369 ods. 2 

Obchodného zákonníka, t.j.  vo výške (v sadzbe), ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky 

nariadením. 

 

III. 

Technické podmienky 

 

NEO sa zaväzuje splniť tieto požiadavky DJGT: 

1. Uvoľniť, úplne vyprázdniť, vyčistiť a vykúriť minimálne na 18-20 oC javisko, sálu, šatne. Šatne musia 

byť v zimnom období vykúrené na teplotu 20 oC už 3 hodiny pred začiatkom divadelného 

predstavenia. 

2. Zabezpečiť technický personál v deň uvedenia predstavenia a splniť technické podmienky potrebné 

na odohranie predstavenia  

- 1 javiskový technik od 15:30 h do skončenia predstavenia, 

- 1 osvetľovač od 15:30 h do skončenia predstavenia, 

- 1 zvukár od 15:30 h do skončenia predstavenia. 

3. Zabezpečiť potrebný počet osôb uvádzacej služby, požiarnej asistenčnej hliadky, najmenej 30 minút 

pred začiatkom predstavenia. 

4. Zabezpečiť v zákulisí šatne pre 1 herca  s hygienickým zariadením, s teplou a studenou vodou a 

kvalitným osvetlením. 

5. Zabezpečiť v zákulisí šatňu pre technický personál DJGT v počte 1 ks. 

mailto:gabriela.valentinyova@djgt.sk
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6. Rešpektovať čas príchodu technického personálu poskytovateľa dňa 27.08.2022 od 15:30 h a 

stavbu scény od 15:30 h. 

7. Rešpektovať čas príchodu umeleckého súboru poskytovateľa dňa 27.08.2022 o 15:30 h. 

 

VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. NEO  je povinný :                                                                                                           

a) zabezpečiť dodržanie dohodnutého začiatku predstavenia a zákaz vstupu do hľadiska počas 

predstavenia, 

b) zabezpečiť propagáciu divadelného predstavenia, 

c) zabezpečiť predpredaj a predaj vstupeniek na predstavenie, 

d) informovať o počte predaných vstupeniek a hrubej tržbe za predstavenie DJGT aj POS ZH do 3 

dní od uskutočnenia predstavenia mailom na adresu: gabriela.valentinyova@djgt.sk  a 

divadlo@osvetaziar.sk pre účely uhradenia tantiemov a zabezpečenie štatistiky.  

2. Objednávatelia  majú  právo  vyžadovať od DJGT splnenie predmetu zmluvy  v súlade s ustanovením 

čl. I bod 1 tejto Zmluvy. 

3. DJGT je povinné splniť predmet tejto Zmluvy, t.j. odohrať dohodnuté divadelné predstavenie 

v termíne a čase podľa tejto zmluvy a splniť aj všetky ostatné zmluvné povinnosti. 

4. POS ZH je povinné uhradiť 700€  na základe fakturácie DJGT do 15 dní od doručenia faktúry 

bezhotovostným prevodom na účet DJGT vedeným v Štátnej pokladnici IBAN: SK05 8180 0000 0070 

0040 4728 

5. DJGT má právo: 

a) na vyplatenie dohodnutej ceny od POS ZH za riadne a včas splnený predmet zmluvy, v termíne, 

výške a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve, 

b) vyžadovať od NEO zabezpečenie zmluvne dohodnutých materiálno-technických a personálnych 

požiadaviek v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

6. DJGT dáva Objednávateľom súhlas k vyhotovovaniu audio/videozáznamu v rozsahu max 10 min. 

(ilustračné zábery) a vyhotovovaniu fotografií z predstavenia a  sprievodných podujatí, na ktorých 

sa zúčastnia členovia DJGT pre potreby festivalu, ako je propagácia predstavenia, reportáž, 

propagácia na sociálnych sieťach a webových sídlach festivalu a organizátora, resp. DJGT. DJGT 

súhlasí s propagáciou predstavenia prostredníctvom mediálnych partnerov festivalu. 

 
V. 

Trvanie zmluvy a jej skončenie 

 

1. Zmluvný vzťah založený touto Zmluvou končí :  

a) splnením záväzkov oboch zmluvných strán, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany  

objednávateľa nie je nezáujem publika o divadelné predstavenie (nízky počet predaných 

vstupeniek), 

d) zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená túto Zmluvu zrušiť pred 

jej plánovaným uskutočnením a zaväzuje sa uhradiť všetky preukázateľne vynaložené náklady,  

e) ak nastanú nepredvídateľné okolnosti na strane DJGT, ktoré bránia uskutočneniu divadelného 

predstavenia (napr. nemoc, epidémia, smrť, ochorenie na COVID 19, karanténa), je tento 
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povinný bezodkladne  písomne uvedené skutočnosti oznámiť Objednávateľovi a dohodnúť sa na 

možnom náhradnom termíne odohrania divadelného predstavenia, 

f)     zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa natoľko zmení situácia s ochorením 

COVID 19 alebo sa inak nepriaznivo zmení pandemická situácia na Slovensku, tak, že nebude 

možné predstavenie odohrať. V takom prípade si zmluvné strany neposkytujú žiadnu náhradu. 

2. V prípade  vzniku  organizačných  prekážok  pri zabezpečení  a realizácii  dohodnutého predstavenia 

niektorej zo zmluvných strán si tieto po vzájomnej konzultácii dohodnú písomne náhradný termín. 

3. Ak dôjde k zrušeniu divadelného predstavenia z dôvodov tzv. vyššej moci (napr. prírodná katastrofa, 

epidémia a iné), za ktoré žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá, neposkytujú si zmluvné strany 

žiadnu náhradu. 

 

VI. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods.1 Obch. zákonníka dohodli, že tento ich záväzkový vzťah sa 

spravuje Obchodným zákonníkom. 

2. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých po podpísaní všetkými zmluvnými stranami 

dostane 2 exempláre každá zo zmluvných strán. 

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť deň 

nasledujúci po dni jej zverejnenia podľa osobitných právnych predpisov. 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. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony, povinne zverejňovanou zmluvou. 

4. Túto Zmluvu je možné meniť len formou odsúhlasených písomných dodatkov všetkými zmluvnými 

stranami, ktoré sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

5. Účastníci si Zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a prehlasujú, že ju uzavreli podľa slobodnej, 

vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ju v tiesni a na znak svojho súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

6. V  prípade,  ak  bude  podľa  tejto  Zmluvy  potrebné  doručovať  druhej zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy, dokiaľ 

zmena adresy nebude písomne oznámená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa písomnosť 

napriek tomu vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím 

dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

 

 

 

Zvolen, ................   Žiar nad Hronom, ................        Bratislava, ................ 
         
 
 
 
 
......................................   ......................................          ............................... 
 
Ing. Jana Raffajová   Mgr. Helena Žňavová   Mgr. Pavol Kelley 
riaditeľka DJGT    riaditeľka  POS  ZH                    riaditeľ  NEO n. o. 


