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Zmluva o účinkovaní
l. Zmluvné strany

Účinkujúca: Bábkové divadlo spod Spišského hradu
Iva Lipták.ová
Levočská ul. 162/1
053 01 Harichovce

DIČ: 1023730246

Usporiadatel': Istra Centrum
Hradištná 43
841 07 Bratislava 49

IČO: 30810493
DIČ: 2020908208

II. Predmet zmluvy

Účinkovanie bábkového divadla pre usporiadateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve.
Názov divadelného predstavenia: Pleško a Strieborná Borka
Dlžka predstavenia: 40 minút

III. Miesto a čas účinkovania

Miesto a názov hracieho priestoru: Istra Centrum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

Dátum a čas predstavenia: 04.03.2012 o 16:30 hod.

IV. Odmena za účinkovanie

Zmluvné strany sa dohodli na cene 200 € za predstavenie podra čl. II. a III. tejto zmluvy.
Cena celkom: 200 €
Slovom: Dvesto EUR

Finančné vysporiadanie dohodnutej odmeny bude fakturované účinkujúcou po skončení predstavenia.
Usporiadateľ sa zaväzuje vyplatiť odmenu za účinkovanie na účet uvedený účinkujúcou vo vystavenej
faktúre do siedmich dní po splnení predmetu zmluvy podľa čl. IL a III. tejto zmluvy.

V prípade omeškania vyplatenia odmeny je usporiadateľ povinný zaplatiť účinkujúcej zmluvnú pokutu vo
výške 0,8 % z dohodnutej odmeny za každý začatý deň omeškania.



V. Ostatné dohodnuté podmienky

hrací príestor s rozmermi 5x4 metra
prístup do priestorov pre účinkovanie 1 hodinu pred predstavením
bežná javisková osvetľovacia technika
el. prípojka

VI. Zánik zmluvy

Zmluva o účinkovaní zaniká:
1. Splnením predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.
2. Dohodou zmluvných strán.
3. Odstúpením od zmluvy zo strany usporiadateľa, pnčom pri odstúpení do

• viac ako 21 dní pred dohodnutým termínom podľa čl. III. Zmluvy - usporiadateľ uhradí účinkujúcej
sumu zodpovedajúcu 25% z dohodnutej odmeny;

• menej ako 21 dní pred dohodnutým termínom podľa čl. III. Zmluvy - usporiadateľ uhradí účinkujúcej
sumu zodpovedajúcu 50% z dohodnutej odmeny;

• tri a menej dní pred dohodnutým termínom podľa čl. III. Zmluvy - usporiadateľ uhradí účinkujúcej
sumu zodpovedajúcu 100% z dohodnutej odmeny.

Tieto sankcie budú účinkujúcou uplatnené len v prípade úplného zrušenia dohodnutého účinkovania
podľa čl. II. a III. Zmluvy, nie v prípade zmeny termínu účinkovania.

4. Odstúpením od zmluvy zo strany účinkujúcej, pričom účinkujúca uhradí usporiadatefovi všetky
preukázateľne vynaložené výdavky na prípravu podujatia.

VII. Záverečné ustanovenia

Osobami oprávnenými rokovať sú:
za účinkujúcu: Iva Liptáková, Levočská ul. 162/1, Harichovce 053 01
za usporiadateľa: Rastislav Šimkovič, riaditeľ Istra Centra

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden výtlačok.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami.

Túto zmluvu možno dodatočne doplňat alebo meniť výlučne písomnými dodatkami k zmluve, ktoré sa
stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, jeho zneniu porozumeli, súhlasia
s obsahom a uzatvárajú túto zmluvu na základe slobodnej a vážnej vôle, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Harichovciach dňa 21.02.2012
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za usporiadateľ

Potvrdenú zmluvu je potrebné bezodkladne odoslať na adresu:
Iva Liptáková, Levočská ul. 162/1, Harichovce 05301
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