
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

DNS 2014 - 4 - 15 

uzatvorená v zmysle ust.§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len zmluva) 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

1. Obchodné meno: 

Sídlo 

IČO 

DIČ 

IČ DPH 

Divadlo Nová scéna 

Živnostenská 1, 812 14 Bratislava 

00164861 

20208229998 

SK 2020829998 

Štátna pokladnica 

7000121939/8180 

Juraj r>urdiak, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie 

Čfslo účtu/kód banky 

V zastúpení podpisuje 

Kontaktná osoby Ing. Katarína Štinglová, obchodná riaditeľka, +421 915 950 937 

(ďalej len „Nová scéna") 

a 

2. Obchodné meno 

Sídlo 

IČO 
DIČ 

IČDPH 

Bankové spojenie 

Číslo účtu/kód banky 

V zastúpení podpisuje 

(ďalej len „Usporiadate!'") 

na strane druhej 

Wek, s.r.o. 

Ludvika van Beethovena 4/5850, 917 08 Trnava 

44 203 055 

2022620028 

SK 2022620028 

Ing. Sylvia Varadinová, konateľ 

Čl. 1. 

Predmet zmluvy 

1.1. Na základe tejto zmluvy sa „Nová scéna11 zaväzuje zabezpečiť pre „Usporiadateľa" odohranie 

predstavenia „ Cigáni idú do neba" ( ďalej len „predstavenia") a to za dodržania konkrétnych 

podmienok: 

DNS_WEK 

Druh predstavenia 

Názov predstavenia 

Rozsah umeleckého výkonu 

Miesto konania 

Dátum a čas predstavenia 

: muzikál 

: „Cigáni idú do neba" 

: 1 predstavenie 

: Trnava - amfiteáter 

: 20.6.2014 o 21.00 hod 
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Čl. 2. 

Odmena a platobné podmienky 

2.1 Usporiadateľ sa zaväzuje, že zaplatí na účet Novej scény v súlade s predmetom tejto zmluvy odmenu za 

podmienok určených v bode 2.2 tohto článku 

2.2. Usporiadateľ sa zaväzuje zap l atiť za predstavenie „Cigáni idú do neba" dohodnutú odmenu vo výške 

8 457,-€ + DPH (slovom osemtisícšty ristopäťdesiatsedem eur + DPH). 

Cena je vrátane dopravy. Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť Novej scéne za predstavenie stanovenú sumu 

na základe faktúry vystavenej Novou scénou, na účet Novej scény uvedený v záhlaví tejto zmluvy 

a v termíne splatnosti faktúry. 

2.3. Sp latnosť faktúry, vystavenej Novou scénou je 14 dní od jej vystavenia. Za deň splatenia dohodnutej 

odmeny sa považuje deň pripísania úhrady na účet Novej scény. 

2.4. V prlpade omeškania Usporiadateľa s úhradou faktúry, dojednáva sa úrok z omeškania vo výške 0,05% 

z dlžnej sumy za každý deň omeškania 

2.5. Usporiadateľ sám zo svojich prostriedkov uhradí všetky záväzky vyplývajúce voči svojmu obslužnému 

personálu. 

2.6. Usporiadateľ sa zaväzuje uhrad iť všetky miestne dane a poplatky súvisiace s predstavením a určené 

poplatky zaplatiť v zákonom stanovenej lehot e. 

Čl. 3. 

Všeobecné podmienky 

3.1. Nová scéna sa zaväzuje : 

a) dodať kompletné predstavenie v zodpovedajúcej kvalite a rozsahu, pozostávajúce z výkonov umelcov 

účinkujúcich v predstavení, scény, kostýmov, rekviz!t a príslušného technického personálu 

(zodpovedná osoba: p. Krištofovič, tel.: +421 903 407 822) 

b} zabezpečí vyplatenie honorárov umelcom, externým umelcom, stravného zamestnancom 

Novej scény 

c) sa oboznámi s priestorom a včas dodá technické podmienky na zabezpečenie podujatia 

d) dodá včas Usporiadateľovi menný zoznam osôb, ktorým má byť umožnený vst up do služobných 

priestorov Usporiadateľa (zodpovedná osoba: p. Bučková, +421 915 950 936) 

e) zabezpečí riadny umelecký výkon s náležitou starostlivosťou, v dohodnutom termíne, v dohodnutom 

rozsahu a na dohodnutom mieste 

f} umelci a personál sa včas dostavia na skúšky a podujatie 

g) umelci po skončen! podujat ia do 60 minút uvoľnia priestor šatní a zanechajú ho v stave v akom ho 

prevzali 

h} výkonní umelci a personál budú v prenajatom objekte dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy 

a opatrenia, vrátane zákazu fajčenia 

3.2. Usporiadateľ sa zaväzuje: 

a) zabezpečí súhlas všetkých potrebných orgánov k uskutočneniu predstavenia a povinné úhrady LITA, 

LIT.FOND, SOZA 

b) že sa zúčastní v dostatočnom predstihu na techníckej porade k zabezpečen iu podujatia, zabezpečí 

splnenie technických podmienok na realizáciu predstavenia podľa prílohy č. l, ktorá je neoodel iteľnou 

súčasťou zmluvy. 

c) sa samostatne dohodne a finančne vysporiada so svoj ím obslužným personálom spoluprácu 

s pracovníkmi DNS 

d) na vlastné náklady si zrealizuje propagáciu podujatia 
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e) zabezpečí na vlastné náklady výrobu vstupeniek a ich predaj na predstavenie 

f) včas vyplatí Novej scéne dohodnutú odmenu podľa bodov 2.2 

g) k zodpovednosti v celom rozsahu za dodržiavanie zákazu zaznamenávania predstavenia akoukoľvek 

formou záznamu obrazu a zvuku (magnetofónový záznam, videozáznam, film a pod.), pokiaľ na 

uvedené nedá pred začiatkom predstavenia osobitný súhlas zodpovedný zástupca Novej scény 

h) k zodpovednosti v celom rozsahu za akýkoľvek hmotný majetok vnesený do priestorov konania 

prestavenia počas prípravy, konania a likvidácie predstavenia. V prípade straty, odcudzenia alebo 

poškodenia akéhokoľvek hmotného majetku vneseného do priestorov konania predstavenia, je 

Usporiadateľ povinný Novej scéne spôsobenú škodu finančne uhradiť do 21 dnf od zistenia spôsobenej 

udalosti. V prípade, ak takáto udalosť spôsobí nedodržanie záväzkov Novej scény vyplývajúcich z tejto 

zmluvy, čím sa predovšetkým rozumie neuskutočnenie predstavenia, Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť 

odmenu v plnej výške podľa článku II. Bod 2.2 

i) zabezpečí na vlastné náklady pre realizáciu predstavenia podľa tejto Zmluvy priestor, služby 

a technické zariadenia podľa technických podmienok na realizáciu požadovaných DNS 

j) Zabezpečiť umelcom a obslužnému personálu Novej scény voľný vstup na miesto realizácie 

predstavenia 

, . „ , „. .: ,. ) ·~ ~ 
Čl. 4. 

'; Výpoveď zmluvy a sankcie 
·, : ;· 

4.1. Odplatay
0

pi'~ej aleb~ Čiastočnej výške patrí Novej scéne aj v prípade, ak sa predstavenie neuskutoční 
z dôvodov na strane Usporiadateľa 

4.2. Odplata uvedená v predch. odseku sa vypočíta pri zrušení predstavenia podľa termínu ohlásenia zrušenia 

ako percentuálny podiel zo sumy uvedenej v č l. 2. bod 2.2., takto: 

a/ ohlásenie zrušenia predstavenia od 6 do 10 dní pred dohodnutým dátumom ............ 20 % 

b/ ohlásenie zrušenia predstavenia od 3 do S dní pred dohodnutým dátumom .„ ....... . .. 50 % 

c/ ohlásenie zrušenia predstavenia 2 dni a menej pred dohodnutým dátumom .......... 100 % 
4.3. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak druhá strana hrubým spôsobom poruší 

záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy a toto porušenie záväzkov neodstráni ani v dodatočne písomne 

poskytnutej primeranej lehote 

4.4. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré sú 

spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej a neodvrátite ľnej udalosti alebo zásahom vyššej moci, ako je 

prírodná katastrofa, epidémia, dopravná nehoda, a pod. V tomto prípade budú zmluvné strany hľadať 

nový, vzájomne výhodný termín uskutočnenia programu. V prípade, že zmluvné strany nenájdu nový, 

vzájomne výhodný termín, majú obidve zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy bez nároku na náhradu 

škody. Odstupujúca zmluvná strana je povinná tieto skutočnosti riadne a vierohodne doložiť. 

Čl. s. 
Záverečné ustanovenia 

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 21.6.2014. 
5.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dní zverejnenia zmluvy 

v centrálnom registri zmlúv, v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. 
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S.3. Zmluva je povinne zverejňovaná podľa §Sa zákona č. 211/2000 Z.Z o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

S.4. Nová scéna je oprávnená svoje záväzky postúpiť na tretiu osobu aj bez predchádzajúceho súhlasu 
Usporiadateľa. 

S.S. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení. 

S.3. Všetky doplnky tejto zmluvy alebo jej zmeny, musia mať písomnú formu a musia byť odsúhlasené oboma 

zmluvnými stranami. 

S.4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak toho, že obsah 

tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne a bez nátlaku podpísali. 

Bratislava, dňa .... Jt?..: .. { .'. ... ?!J('!. 

Za Novú scénr-C=1 
18 

1 ~ Dlva~~.Jl!~!~.S~~~--

M~r. Art. Juraj Durdiak 
gr erálny riaditeľ DNS 

Wek, s.r.o., dňa .. }~.:§ .. : .. ~ 1 't 

Za Usporiadateľa: 
WEK s.r.o. 

L11rlvik::i v:>n Roolhn""""~ A 

Ing. Sylvia Varadinová 
riaditeľ, konateľka 
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Predbežné technické požiadavky k realizácii predstavenia „Cigáni ... ",ktoré sa 
uskutoční dňa 20.6.2014 v amfiteátri v Trnave. 
Technické požiadavky by boli spresnené na základe pracovného stretnutia medzi objednávateľom 
a Divadlom Nová scéna. Predbežne ide o realizáciu nasledovných technických požiadaviek, ktoré 
sú potrebné k realizácii muzikálu „Cigáni idú do neba" 

Svetlo 
zabezpečenie a inštalácia svetelného pultu a reflektorov podľa dohodnutého 
svetelného plánu 
svetelný pamäťový pult +programovateľné submastre, 
predné svetlo 6 ks PC !OOO a 8 ks PC 2000 
bočné svetlo po 4 ks PC 1 OOO z každej strany 
min.16ksPAR64/akokontry/ 
zabezpečenie IO svetelných okruhov na podlahe/ aj s kabelážou / 
8 ks otočné hlavy 1200 W z toho 4 x W ASH a 4 x SPOT 
1 ks sledovací reflektor výbojkový 1200 W 
2 ks dymostroj 
Zabezpečiť pomocných pracovníkov na výkladku - 4 ľudia 

Zvuk 
zabezpečenie a inštalácia zvukového, analogového mixážneho pultu s minimálne 48 
vstupmi resp. mixážneho pultu MIDAS II 
hlavné ozvučenie s adekvátnym výkonom pre daný priestor 
6 ks repromonitor na javisku 
efektový rack - hall, kompresor limitér, eqalizér 
2 ks CD player s autopauzou 
zabezpečenie celkovo 27 kanálov mikroporty I Sennheiser, AKG, Shure ... / 
z toho 24 mikroporty hlavové s mikrofónikmi Countryman alebo madony DPA 
/nie čierne „bambule" I 
1 ks mikroport s vreckovou vysielačkou - linkový vstup + cca 50 cm dlhý káblik 
ukončený konektorom JACK 6,3 mm/ ozvučenie gitary/ 
2 kanály mikroporty ručné 
zabezpečenie naladenia mikroportov na frekvencie, pri ktorých nedochádza k rušeniu 
v danom priestore 
2 ks kondenzátorový smerový mikrofón s umiestnenie na podlahe prednej časti 
javiska 
Stavba 
zabezpečiť inštaláciu 12 ks niftekov ako proscénium vo výške javiskovej podlahy 
Zabezpečiť pomocných pracovníkov na výkladku a nákladku - 4 ľudia 
Za technickú realizáciu je zodpovedný zo strany organizátora p. Kolesár 0905 
752 588 ap. Dedeček 0905 263 202 a zo strany DNS p. Karaffa a p.Pekai'. 
Odovzdanie svetelného zariadenia - cca o 20.00 19.6.2014 p.Kolesár 

Inštalácia javiska a príslušných zariadení, ako aj osvetlenia a zvuku, by mala prebehnúť 
pred príchodom technických pracovníkov DNS. 
Stavba scény 19.6.2014 cca od 12:00 hod do 18:00 hod. (do 12.00 budú postavené konštrukcie 
a nifteky) 
Dokončovacie práce na scéne 20.6.2014 cca od 13:00 hod. 
Scénické osvetlenie 19.6.2014 od 22:00 hod do cca 24:00 hod. 
Scénické ozvučenie 20.6.2014 cca od 13:00 hod.+ prítomnosť zodpovednej osoby zo strany 
organizátora. 
Príprava garderóby a kostýmov 20.6.2014 od 13:00 hod. 



Priestorová a akustická skúška 20.6.2014 cca od 17:30 hod. 
Začiatok predstavenia 20.6.2014 o 21.00 hod. Koniec predstavenia 20.5.2014 cca o 00.00 hod 
Demontáž scény 21.6.2014 cca od 24.00 hod. 

Pre správu amfiteátra : 
Prístup 2 - 3 nákladných vozidiel do areálu amfiteátra 19.6.2014 cca od 12:00 hod, 

20.6.2014 cca od 23:00 hod. 
Prosím sprístupniť šatne pre techniku 19.6.2014 od 12:00 hod a pre umelecký súbor 20.6.2014 
od 13 :00 hod. Do šatní by sme potrebovali cca 40 stoličiek. 




