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Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa * 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Či. I. Zmluvné strany.

Účastník 1
Divadlo MUZA TEATRO. ‚

Obchodně rneno : Občianske združenie MUZA TEATRO
Sídlo : Broskyňová 7, Malinovo, 90045
ICO 50369831
DIČ : 2120503726
Bankový účet: Tatra banka, 2945027914/1100, IBAN : SK36 1100 0000 0029 4502 7914
V zastúpení: Mgr. Zuzana Buchlovičová, predseda združenia
Kontaktná osoba: Zuzana Buchlovičová, 0905 / 578 788, buchlovicova@fiuent.sk

(d‘alej len „účastník 1“)

Účastník 2:

Obchodné meno : Obec Kozárovce
Sídlo : Kozárovce 685, 935 22 Kozárovce
ičo : 00307149
DIČ : 2020403803
Bankový účet : SK39 5600 0000 0071 0750 9001
v zastúpení: Ing. Bystrík Ižold, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Bystrík Ižold, 0911 / 715 949, starosta@kozarovce.sk
(ďalej len „účastník 2“)

Či. II. Úvodné ustanovenie

2.1 “Účastník 1“ má výslovný súhlas skupiny urnelcov—
Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mičkovicová / Lenka Barilíková (ďalej len „umeici“)
na použitie ich umeleckého výkonu — účinkovania v divadelnom predstavení “UŽ TI NIKDY NENALETÍM“ jeho
verejnou prezentáciou na kultúrnom podujatí, ktoré sa uskutoční
TERMÍN : nedel‘a, 09.10.2022, 18:00
MIESTO : Dom kultúry, Kozárovce
PR!CHOD TECHNIKY : 4h pred začatím predstavenia, t.j. o 14:00
PRICHOD UMELCOV: lh pred začatím predstavcnia, t.j. o 17:00
DLZKA TRVANIA: 1:50 h. s pauzou
(d‘alej len „umelecké predstavenie“).

Čl. Hl. Predmet zmiuvy

3.1. Predrnetom tejto zmluvy je záväzok zmluvných srán vyvíjať spoločnú činnosť smernjúcu k uskutočneniu
urneleckého predstavenia.
3.2. V rámci plnenia predrnetu tejto zmluvy uvedeného v bode 2.1. tohw článku holi dohodnuté nasledovné

podmienky spolupráce, ktoré vyplývajú pre “účastníka 2“
3.2.1. TECHNICKE POŽIADAVKY:
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koutaktovať technika predstavenia ihned‘ po obdržaní technických požiadaviek, ktoré sú prílohou tejto
zmluvy a zabezpečiť všetky požadované technické požiadavky „účastníka 1“ v prílohe tejto zmluvy.
Technik predstavenia : Ondrej Bortlík - 0911 / 443305, bortlik@eventlab.sk

3.2.2. PROPAGÁCIA:
zabezpečiť propagáciu umeleckého predstavenia a výlep plagátov. Plagáty v tlačenej forme budú dodané
„účastníkovi 2“ „účastníkom 1“ vpočte formát A2 x 20 ks, formát A3 x 20 ks.
prezentovaf umelecké predstavenie použitím anotácií uvedených nižšie
na propagáciu používať výlučne vizuály dodané “účastníkom 1“, v prípade, že účastník 2 potrebuje
zrealizoval‘ na vizuáloch akékoľvek úpravy, móže tak urobiť výlučne po schválení účasiníkom I (kontaktujte
p. Buchlovičovú - huchlovicova@tluent.sk, 005/ 578 788). s ktorým dané zmeny odkonzultuje a zašle mu
finálny návrh na odsúhlasenie. V prípade, že účasrník 2 samovoľne zmení prezenáciu predstavenia a použije
materiály, ktoré neboli schválené účastníkom 1, móže mu byť vystavená pokuta až do výšky 200€.

Anotácie

Divadlo MÚZA TEATRO Vám prináša veselú komédiu UŽ TI NIKDY NENALETÍM.
Pri dverách zazvoní zvonček. Za nimi stojí bývalý manžel, zvodca a sukničkár, starnúei “seladón“ Josema,
ktorý si zakladá na svojej atraktívnosti a úspechu u žien. Preto sas ním jeho manželka Kristína rozišla a
prežila pokojných desať rokov. Odrazu je spát‘ a prosí o návrat. Lenže vo vnútri je druhý muž, uh]adený
europoslanec Viktor... Skvelá španielska komédia o manipulácii, podvodoch a mimoriadnom prekvapení
na záver.
Hrajú Maroš Kramár, Marko Igonda, Henrieta Mičkovicová / Lenka Barilíkovú Spišáková
Réžia Michal Spíšák
Autor : Santiago Moncada
Preklad: Ruman Brat

PLAGÁT v dobrom rozlíšení na stiahnutie tu
hrrps://drive.oole.com/file/d/l Xz9ecfULeALK4rciJGUC7rZsXLWWpBD/view?usp=sharing
VIDEOPOZVÁNKA:
hiips://drive.oole.comifiIe/d/ 1 hiv8ogoKW-Yv8tuJ9t2WO 1 UI fOBlOVDaIview?usp=sharing
s Lenkou Barilíkovou
jps://drive.oole.comJfile/dJ 1 OaCbT-S5IsZC8kgI bgIhQVnzMY vXKG/view?usp=sharin2

TECHNICKÉ POŽIADAVKY:
jps://docs.goole.comIdocument/d/l fbvnp
9MX I p9edeRtcpZuz9FEgNwXBYNNvReOPM7k8/edit?usp=sharin

3.2.3. VSTUPENKY:
“účaN(ník 2“ a zaväzuje dodať vlastně VSTUPENKY a zabezpečiť ich predpredaj. ktorý bude ním
realizovaný.
Cez sieťTICKETPORTAL budú “účastníkem ľ‘ do predaja zadané úcto miesta:
rad Č.: XI, miestač. :21
rad č. : XII. miesta Č. : 20
z čeho vyplýva, že dané miesta budú vyňaté úča%tníkmi I a 2 z predpredaja cez akéhokoľvek mého predajcu.

3.2.4. OBČERSTVENIE:
zabezpečiť minerálnu vodu, čaj, kúvu, mlieko do kávy, ovocie a občerstvenie pre 5 osöb po dohode
s p. Buchlovičovou (0905/578 788)

3.25. AUTORSKÉ PRÁVA:
autorské práva LITA vo výške 8,8% + DPH + 5% PREKLAD z hrubej tržby uhradí “účastník 1“
zo svojho honoráru.
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3.2.6. DOPRAVA:
náklady s dopravou uhradí “účastník 1“ na svoje náklady

33. FINANČNÉPODMIENKY:
33.1 Účasrníci zmluvy sa dohodli na pevnej odruene za predstavenie vo výške 3000 EUR (slovom:

tritisíc Eur).

3.3.2. CENA VSTUPENKY boia vzájonine dohodnutá vo výške 15 EUR, 17 EUR v deň predstavenía.

3.3.3. KAPACITA HLADISKA je 388 miest a bude sa riadiť aktuálnymi pandeniickýrni opatrenianii.

3.3.4. Počet VOĽNÝCI-1 VSTUPENIEK pre “účasrníka ľ‘ 6 ks. pre “účastníka 2“ 10 ks.
V prípade. že sú v predaji posledně voľné vstupenky. overte s p. Buchlovičovon jej reálny záujem
o voľné vstupenky, aby sa prípadne tieto uvoľnili do predaja.

3.3.5, „Účastník 2“ sa zaväzuje zaplatiť „účastníkovi 1“ dohodnutú odrnenu stanovenú v hode 3.3.1. Či. iii.
na základe riadneho daňového dokladu — faktúry „účastníka I

Či. IV. Práva a poiinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa zavázujú vyvíjať všetku činnosť a úsilie smerujúce k tornu, aby boli vytvorené
podrnienky potrebné pre uskutočnenie urneleckého predstavenia. Každá zo zmluvných strán vystupuje
pri plnení predrnetu tejto zmluvy voči tretím osobám vo svojoni mene a na svoj účet, z čoho vyplýva,
že nie je oprávnená akýmkoľvek spósobom zavázovať druhú zmluvnú stranu, s výnimkou prípadu.
že sa zmluvné strany písomne dohodnú inak.

Či. V. Zánik záväzkov

Každá zo zmluvných strán může pfsornne odstúpiť od tejw zmluvy v prípade, ak bez jej zavinenia
nastane nepredvídateľná okoinosť, ktová bráni splneniu jej závazkov alebo závázkov druhej zrnluvnej
strany z tejto zrnluvy, ak od účastníka tejto zmluvy nemožno spravodlivo požadovat‘ splnenie týchto
závázkov. V takomto prípade nemá žiadna zo zmluvných strán právo nu náhradu škody.
Or]slúpiť od lejlo zmluvy z mých dóvodov, ako je uvedené v I. vele IoNo článku, je možné ha
za podmienok uvedených v * 344 a nasl. Obchodného zákonníka.

Či. VI. Spoiočné a záverečné ustanovenia

6.1. Táto zrnluva boia spísaná v 2 vyhotoveniach a po jej podpise obdrží každá zo zniiuvných strán po jednom

jej vyhotovení. Na doručovanie písomností medzi zrnluvnými stranami sa použijú primerane ustanovenia

105 a nasl. CSP.
6.2. Na znak súhlasu s horeuvedeným obsahom zmluvné strany slobodne a dobrovoľne túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
6.3. Táto zmluva nadobúda plan osť a účInnost‘ dňorn jej podpisu obidvomi zmiuvnými stranami.

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.
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V Malinove, 19.09.2022

Účastník 1: Účastník 2

QBČIANSKL LORUŽENIE rvluzA 1(MHo
/

I
Mgr Zuzana Buchiovkova ‘

Brcskyťcva 7. Mabnůvo. 900 4S I

SOJ b9 831, oič 2120503 Hb

Mgr. Zuzana Buchlovičová, predseda Ing. Bystrík Ižold, starosta obce

4




