
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého vystúpenia
uzatvorená v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a zák. č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon)

Článok I.
Zmluvné strany

Umelecký súbor Lúčnica
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:

bankové spojenie:
IBAN:

Štúrova 6, 811 02 Bratislava
Megr. art. Marián Turner, generálny riaditeľ
00164828
2020829976
nie je platcom DPH
zriadený Ministerstvom kultúry SR na základe Zriaďovacej listiny č. MK-
1510/2000-1 z 20.9.2000 a následných rozhodnutí MK SR o doplnení zriaďovacej
listiny
Štátna pokladnica
SK37 8180 0000 0070 0006 9114

(ďalej len "dodávateľ / účinkujúci")

a

Púchovská kultúra, s.r.o.
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:

bankové spojenie:
IBAN:

Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov
Mgr. Art. Pavol Pivko, riaditeľ, konateľ
50 648 616
2120420610
SK 2120420610
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín Vložka
číslo:34134/R, Zoznam výpisov č. 157/17-I1.
ČSOB
IBAN: SK98 7500 0000 0040 2424 5721

(ďalej len "usporiadateľ")

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán spojených so zabezpečením
umeleckého vystúpenia tanečného súboru, orchestra a speváckej skupiny Umeleckého súboru
Lúčnica spôsobom a za podmienok dohodnutýchv tejto zmluve.

2.2. Dátum, čas a miesto konania umeleckého vystúpenia: 08.06.2020, 19:00h, Divadlo Púchov
Názov programu: „Slovenský triptych“

Pastier, roľník, remeselník

Účinkujú: tanečný súbor, orchester a spevácka skupina Umeleckého súboru Lúčnica

Súčasťou zmluvy je príloha s presným programom.
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zvukovoobrazové záznamy umeleckého výkonu účinkujúcich,
zaslanie | exempláru podpísanej zmluvy na adresu dodávateľa, najneskôr 5 dní pred
uskutočnením umeleckého vystúpenia,
10 voľných vstupeniek na vystúpenie pre účely dodávateľa,
občerstvenie voda/minerálka cca 50 x 1,51 (nesýtená),
minimálnu teplotu ovzdušia pre účinkovanie 169C a teplotu v šatniach 219€. Pri teplotách pod
uvedené hodnoty nie je súbor povinný účinkovať,

- oznámenie konania verejného kultúrneho podujatia na príslušnom miestnom úrade a v prípade
potreby povolenie na vjazd a parkovanie prepravných prostriedkov dodávateľa (autobus s
prívesom, mikrobus, 2 osobné autá) v mieste konania vystúpenia.

Článok IV.
Odmena

Zmluvné strany sa dohodli na rozdelení tržieb z predmetného vystúpenia v pomere 80% pre
dodávateľa a 20% pre usporiadateľa. Cena vstupeniek je stanovená v minimálnej výške 15,- Eur
/ 1 vstupenka. Súčasťou odmeny za umelecké vystúpenie je i cena dodaného propagačného
materiálu (plagátov) a plagátu v elektronickej podobe. Usporiadateľ má nárok na 6 ks voľných
vstupeniek.
Usporiadateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť zástupcovi dodávateľa písomné vyúčtovanie predaja
vstupeniek potvrdené zodpovedným zástupcom usporiadateľa a to najneskôr do 5 pracovných dní
odo dňa uskutočnenia umeleckého vystúpenia.
Usporiadateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú odmenuna základe faktúry vystavenej dodávateľom
so splatnosťou 14 dní od jej vystavenia.
V prípade omeškania úhrady faktúry má dodávateľ právo fakturovať penále vo výške 0,05% z
fakturovanej čiastky, za každý deň omeškania dlžníka.
Kapacita sedadiel 282, počet prístavkov 60, spolu 342. Z toho sa nebude predávať: 1. Rad 6 ks, 2
rad 6.ks, prístavok vľavo 8 ks — vyčlenené pre orchester, 15. Rad 4 ks, 16 rad 4 ks — vyčlenené

zvukovú réžiu, 10 ks voľné pre Lúčnicu, 6 ks voľné pre Púchovskú kultúru.
Spolu na predaj: 298 ks.

Článok V.
Osobitné ustanovenia

V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od
zmluvy odstúpiť.
V prípade, že predmet tejto zmluvy nebude realizovaný v súlade s touto zmluvou, zmluvná strana,
ktorá túto skutočnosť bez vážneho dôvodu zavinila, je povinná uhradiť druhej strane vzniknutú
škodu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
V prípade, ak predmet tejto zmluvy nebude realizovaný z dôvodu vyššej moci (prírodná
katastrofa, štrajk, choroby, epidémia, havária) alebo ďalších nepriaznivých a neovplyvniteľných
podmienok (dážď, sneh, silný vietor a pod.), vrátane v čase uzavretia tejto zmluvy nepredvídanej
štátnej reprezentácie na strane dodávateľa, nemá žiadna zo zmluvných strán nárok na náhradu v
tom čase preukázateľne vynaložených nákladov. V závislosti na dohode zmluvných strán bude
stanovený náhradný termín vystúpenia a v prípade, že k takejto dohode nedôjde, vystúpenie sa
považuje za zrušené v plnom rozsahu tejto zmluvy.



SLOVENSKÝ TRIPTYCH

Pastier, roľník, remeselník

1. Valaška, cedidlo - všetko moje bydlo
Kraviarky
Valáškovia
Helekačky - spevy pasáčok — spevácke číslo
18 min — hudba Peter Parničan

11. Brázda hlboká, slama vysoká
Ženci

Povrieslový a sečkársky tanec
Cepový tanec
Už jeseň ide... — spevácke číslo
Maštalbál
23 min — hudba Peter Jantoščiak

Vyletel vták - hudobné číslo - 5 min — hudba Peter Parničan

111. Každé remeslo má svoj fortieľ
Poniže mlyna
Pred šmikňou
Obuvnícka dielňa
Jarmok
27 min. — hudba Peter Jantoščiak

Choreografia:
Ján Blaho
Hudba:
Peter Parničan, Peter Jantoščiak,
Scéna:
Ján Ťapák
Kostýmy:
Hana Cigánová, Zuzana Drugová, Oľga Danglová
Účinkujú:
40 členný tanečný súbora sólisti Lúčnice
14 členný orchester
4 členná spevácka skupina Lúčnice
Trvanie: 80 minút bez prestávky


