
Mesto Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo

Zmluva o účinkovaní

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Zb. v znení neskorších právnych predpisov
medzi

Objednávateľ:
Mestské kultúrne stredisko Fiľakovo 
Námestie slobody 30,986 01 Fiľakovo 
zastúpené riaditeľkou -  Mgr. Hlés Kósik Andrea 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko,a.s.
IČO: 00045543
DIČ: 2021139318, IBAN: SK92 5200 0000 0000 0950 4109 
/ďalej len objednávateľ/

a
Zhotoviteľ: Csavar Színház

Športová 406, 946 31 Chotín 
v zastúpení p. Mgr.art.Kiss Szilvia 
IČO: 42126185 
DIČ: 2022925256

Článok I.
Predmet zmluvy

- Predmetom zmluvy je divadelné predstavenie Jevgenija Griškoveca: „Ako som jedol psa?" /Flogyan 

ettem kutyát?/ monodráma, v podaní divadla Csavar Színház.
- Miesto divadelného predstavenia je Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, dátum vystúpenia: 
22.októbra 2015, o 18,00 hod. v rámci programu III. Jesenný medzinárodný divadelný festival vo 

Fiľakove.
- Kontaktná osoba zo strany objednávateľa: PhDr. István Mázik /00421 915812503/ kontakt na 
technika: Tibor Danyi /00421905177543/
- Kontaktné osoby zo strany príkazcu: Mgr.art.Kiss Szilvia /0908 753773/

Článok II.
Zmluvné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje:
- Zabezpečiť potrebné priestory na realizáciu divadelného predstavenia spolu s nevyhnutným 
technickým servisom /základné ozvučenie a osvetlenie/

- Zabezpečí parkovisku pre nákl. auto a autobus čo najbližšie k vchodu na javisko.
- Zabezpečí šatne.
- Zabezpečí inšpicienta k technickému personálu.
- Zabezpečí personál na hľadisku.

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- Zabezpečí účinkujúcich, hercov, bezproblémové predstavenie divadelnej hry.
- V prípade potreby náhradné osvetlenie a ozvučenie.



- Zabezpečí prepravu kulís, rekvizít a technických zariadení.
- Zabezpečí dopravu, resp. cestovanie umelcov.
- Zabezpečí technický personál.

- Zabezpečí pomocný personál / kaderníčku, isnšpicienta hry, atď./
- Zabezpečí dodanie plagátov pre príkazníka cca. 70 ks

Článok III.
Finančné podmienky

- Zmluvné strany sa dohodli, že honorár za divadelné predstavenie s cestovným nákladom, činí 500 
Euro, /Päťsto euro/ ktorý príkazca žiada zaplatiť v hotovosti na základe tejto zmluvy, a na základe 
vystavenej faktúry v deň podujatia, t.j. 22.okt. 2015.

Článok IV.
Všeobecné podmienky

-Zmluvné strany sa budú navzájom priebežne a bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú vplyv na realizáciu podujatia.
- Objednávateľ zabezpečuje opatrenia proti požiarnej ochrany.
- Objednávateľ zabezpečuje propagáciu divadelného predstavenia.
- Zmluvné strany sa dohodli, že vystúpenie 30 dní pred dohodnutým termínom každá zmluvná strana 
sa môže odrieknuť navzájom, bez akýchkoľvek následkov.
- Ak hociktorá zmluvná strana odriekne vystúpenie 15 dní pred dohodnutým termínom je povinný 

zaplatiť 50 %  dohodnutého honoráru.
- Ak hociktorá zmluvná strana odriekne vystúpenie 48 hod. pred dohodnutým termínom je povinný 

zaplatiť 100% dohodnutého honoráru.
- Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti s touto zmluvou riešiť prednostne 
mimosúdnou cestou a to rokovaniami, resp. dodatkami k zmluvám a dohodou. V prípade, ak zmluvné 

strany nevyriešia vzájomné spory mimosúdnou cestou sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

-Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane po 

jednom výtlačku.
- Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- V prípadoch neobsiahnutých v tejto zmluve sa bude postupovať v zmysle ustanovení Občianskeho 

zákonníka platného v SR.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluve porozumeli, že k nej neboli donútení pod nátlakom, alebo 

v tiesni, čo vyjadrujú svojimi podpismi na dvoch vyhotoveniach zmluvy.

Vo Fiľakove, 07.09.2015

&S**tské kufcäm© t i r M ™  
slobody 30 

985 01 Ffatevo  
!Č0:00045543 DIČ: ?G?113i'31o

Mgr. Illés Kósik Andrea, 
riaditeľka MsKS


