
DODATOK č. 1 
k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO HOSŤOVANIA VÝKONNÉHO UMELCA  

ZUHo č. 1/2021 - AG 
Objednávateľ:  Štátne divadlo Košice  
Sídlo:  Hlavná 58, 042 77 Košice 
Konanie:   Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD. – generálny riaditeľ    
Právna forma:      štátna príspevková organizácia  
Zriaďovateľ:  Ministerstvo kultúry SR, zriaďovacia listina MK 3035/2015-110/16314 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica  
Číslo účtu/IBAN:  SK85 8180 0000 0070 0007 0481; SK35 8180 0000 0070 0024 0452 
IČO:   312 99 512 
IČ DPH:   SK2021469758    
 
Agentúra:   FORMA PRODUKCIÓ KFT. 
Sídlo:  Hengermalom utca 2 / C,1119 Budapest , Hungary        
Konanie :                                     Klára Ágnes Hugyecz Gálné 
Právna forma:                               spoločnosť s ručením obmedzeným    
IČO:                                             01 – 09 -932831 
DIČ:                                              11747343 – 2 -43  
IČ DPH:                                        HU11747343  
Číslo účtu IBAN:   HU49 1160 0006 0000 0000 3979 7856 
BIC:   GIBAHUHB   
 
sa dohodli na tomto Dodatku č. 1 k Zmluve o zabezpečení umeleckého hosťovania výkonného umelca ZUHo č. 1/2021 - AG 
(ďalej len „Dodatok“).  

I. 
Predmet Dodatku 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tohto Dodatku sa mení: 

a)  čl. I ods. 3 písm. a) Zmluvy o zabezpečení umeleckého hosťovania výkonného umelca ZUHo č. 1/2021 - AG (ďalej 
len „Zmluva“) a to nasledovne: 

„1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava podmienok zabezpečenia umeleckého hosťovania umelca v Štátnom divadle 
Košice a úprava práv a povinností Zmluvných strán, najmä záväzok Agentúry, že vo vlastnom mene zabezpečí účasť a 
vykonanie umeleckého výkonu Hosťujúceho umelca, ktorým sa rozumie asistovanie na kostýmovej výprave inscenácie  
operety E. Kálmána: VOJVODKYŇA Z CHICAGA (ďalej len „inscenácia“), v pozícii asistenta kostýmovej výpravy 
inscenácie, pričom umelecký výkon podá Hosťujúci umelec v období  od 31.05.2021 do termínu 1. verejnej generálky 
inscenácie uskutočnenej dňa 08.07.2021.“ 

b) čl. VI ods. 1 a 3 písm. Zmluvy nasledovne: 

„1. Vzhľadom na vykonávaný rozsah prác sa Zmluvné strany dohodli, že za zabezpečenie podania Umeleckého výkonu 
podľa Zmluvy a za udelenie licencie uhradí Objednávateľ agentúre  sumu  50,- EUR (slovom päťdesiat EUR). 

3. Odmena podľa čl. VI ods. 1 Zmluvy (za zabezpečenie podania Umeleckého výkonu podľa Zmluvy a za udelenie 
licencie) bude uhradená na základe  faktúry, v lehote jej splatnosti. Agentúra vystaví faktúru najskôr v deň 1. verejnej 
generálky inscenácie uskutočnenej dňa 08.07.2021, pričom Agentúra predloží Objednávateľovi originál faktúry, 
ktorá musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti Divadlo je oprávnené vrátiť nesprávnu faktúru 
Agentúre na prepracovanie. Týmto prestane plynúť lehota splatnosti nesprávne vystavenej faktúry. Nová lehota 
splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia novej faktúry.“ 

 
II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jeho prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ww.crz.gov.sk), ktorý vedie Úrad vlády SR.   

3. Dodatok je vyhotovený  v slovenskom a maďarskom jazyku, v štyroch rovnopisoch, po jednom rovnopise z každej 
jazykovej verzie pre každú Zmluvnú stranu. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili a na znak súhlasu s jeho znením ho podpísali.  

V Košiciach dňa ............................ 
Mgr. art. Andrej Šoth, ArtD.     Klára Ágnes Hugyecz Gálné 
generálny riaditeľ       konateľ 
Štátneho divadla Košice     FORMA PRODUKCIÓ KFT. 
        
 
_____________________________     _____________________________ 

za Objednávateľa      za Agentúru 


