ZMLUVA O ORGANIZOVANÍ PODUJATIA
Z 13/PR/2017
Uzatvorená medzi:
HLAVNÝ ORGANIZÁTOR:

Názov organizácie:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
00322521
2020624606
SK59 0200 0000 0000 0192 1522

a
SPOLUORGANIZÁTOR: Divadlo Jonáša Záborského Prešov

Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
IBAN:
V zastúpení:
Register:

Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov
37783432
2021470396
nie sme platcami DPH
SK71 8180 0000 0070 0051 2665
Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ
KUL 2002/153/27, príspevková organizácia PSK
I. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je :
1. Organizovanie podujatia pod názvom „DOROTA“ , FS Raslavičan pri príležitosti 85.výročia
založenia súboru (ďalej len podujatie), ktoré sa uskutoční na Veľkej scéne DJZ v Prešove dňa
18.4.2017/utorok, v čase o 18.30 h (bez prestávky).
2. Podujatie sa uskutoční pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja
Petra Chudíka.

II. Povinnosti hlavného organizátora






V rámci organizácie podujatia je hlavný organizátor povinný zabezpečiť:
komplexnú technickú a umeleckú prípravu podujatia
ozvučenie a osvetlenie podujatia – lóža C
účasť umelcov , ich umelecké výkony a kompletné náklady spojené s ich vystúpením
propagačné materiály: plagáty, letáky, pozvánky
za poskytnutý priestor a služby Veľkej scény uhradiť 820 € na základe vystavenej faktúry od
spoluorganizátora

III. Povinnosti spoluorganizátora
V rámci organizácie podujatia je spoluorganizátor povinný :
poskytnúť priestory Veľkej scény a foyer Veľkej scény Divadla Jonáša Záborského od 12.00 h
9 x šatne pre účinkujúcich,
požiarno-bezpečnostnú hliadku a uvádzačky, služby technického personálu – 3 x osvetľovač, 1x
obsluha javiskovej techniky,1x zvukár,
 predávať vstupenky na podujatie o 18.30h v pokladnici DJZ, Hlavná 48, Prešov v hodnote 10 €
 poukázať tržbu získanú z predaja na účet hlavného organizátora, najneskôr do 3 dní od
uskutočnenia podujatia






podkladom na zaslanie tržby na účet hlavného organizátora bude faktúra, ktorú zašle na základe
vyúčtovania spoluorganizátorovi

IV. Ostatné záväzné ustanovenia
1.) Hlavný organizátor podujatia sa svojim podpisom zaväzuje:
- dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne predpisy,
- rešpektovať príkazy požiarnej asistenčnej služby DJZ a svoje aktivity rozvíjať tak, aby nespôsobil
zvýšené požiarne nebezpečenstvo v objekte,
- dodržiavať a rešpektovať zák. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov (fajčenie povolené vo
vyhradenom priestore),
- požiadať SOZA o povolenie na použitie hudobných diel v prípadoch, v ktorých sa tento súhlas
týka
2.)
Hlavný organizátor si vyhradzuje právo zmeniť dramaturgiu koncertu v obzvlášť závažných
prípradoch, predovšetkým: vážne ochorenie účinkujúcich, živelná pohroma, apod. V takom prípade
je hlavný organizátor povinný o danej skutočnosti neodkladne informovať spoluorzanizátora.
3.) Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je podľa
zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v
znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, povinne zverejňovanou
zmluvou.
4.) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, kde každá zmluvná strana obdrží po dvoch.

V Prešove, dňa

...........................................................
Hlavný organizátor

..........................................................
Spoluorganiziátor

