
ZMLUVA o poskytnutí služby č. Z 14/PR/2019 

V zmysle ust. §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

uzatvorená medzi 

Poskytovateľom: 

Názov organizácie: Divadlo Jonáša Záborského 

Zastúpená:               Mgr. Jánom Hanzom, riaditeľom 

Adresa:                    Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

IČO:                         37783432 

DIČ:                         2021470396 

Bankové spojenie:    Štátna  pokladnica   

IBAN:                        SK71 8180 0000 0070 0051 2665   

Registrácia:              Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,  

 zák. č.416/2001 Z.z. 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

Objednávateľom: 

Názov organizácie: Poddukelský umelecký ľudový súbor 

Zastúpená:               Mgr. Jurajom Švantnerom, riaditeľom 

Adresa:                    Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov 

IČO:                         42080649 

DIČ:                         2022504594 

IBAN:                      SK54 8180 0000 0070 0051 9373 

Registrácia:              Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 

                                 zák. č. 416/2001 Z.z. 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi priestory a služby Veľkej scény 

(ďalej len „VS“ ) Divadla Jonáša Záborského v Prešove na realizáciu predstavenia 

s názvom   Nesmrteľný tanečník v  termíne: 

16.5.2019/štvrtok  príprava od 8.00h do 18.00h 

17.5.2019/piatok  príprava od 08.00 do 14.00, I. premiéra o 18.30h /po predstavení 

recepcia do:          00.00h 

18.5.2019/sobota príprava od 14.00, II. premiéra o 18.30h 

            predstavenia bez prestávky s dĺžkou 90 minút 

 

 

Článok II. 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

a) Dodržanie predpisov ochrany práce a PO v zmysle Smerníc ochrany práce 

a Požiarneho štatútu Poskytovateľa 

b) Zaslanie technických podmienok, predovšetkým informáciu o použití otvoreného 

ohňa a pyrotechnických efektov na schválenie Poskytovateľovi najneskôr 7 dní 



pred uskutočnením prenájmu. Použitie otvoreného ohňa a pyrotechnických efektov 

je bez súhlasu Poskytovateľa v jeho priestoroch zakázané 

c) Zákaz používania a manipulácie s majetkom Používateľa bez jeho výslovného 

a písomného súhlasu 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť: 

a) Suché a čisté javisko, ktoré sprístupní od 08:00 hod dňa 16.5.2019 

b) 5x šatňa 

c) Technicko- prevádzkové zabezpečenie, pod ktorým sa rozumejú služby: 

uvádzačiek/šatniarok (8x) a požiarno-asistenčnej hliadky (4x) v deň predstavenia, 

ďalej: osvetľovači 3x , zvukár 1x a obsluha ťahov 1x 

d) 60 ks stoličiek na  javisko, lóža C – zvuková réžia 

e) propagáciu predstavenia na mesačných plagátoch, plánikoch a záložkách Divadla 

Jonáša Záborského v Prešove a na ďalších informačných materiáloch o programe 

divadla, v ktorých má DJZ svoj program uverejnený vrátane stránky www.djz.sk  

 f)  predaj vstupeniek v pokladnici DJZ (Hlavná ulica 48, Prešov):  

       I., II. rad v  hodnote 10 € a XI. až  XVII. rad v hodnote 15 €   (bez zliav) 

                                                                Článok III. 

Cenové podmienky 

1. Za predaj vstupeniek v pokladnici DJZ, podľa č. II. bod 2. e),  a za uskutočnenú 

propagáciu akcie, si Poskytovateľ bude účtovať 4% províziu z hrubej tržby, ktorú je 

Objednávateľ povinný uhradiť na základe faktúry od Poskytovateľa. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poukázať tržbu získanú z predaja vstupeniek na účet 

Objednávateľa, a to na základe vystavenej faktúry. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje vysporiadať na svoje náklady autorské poplatky a všetky 

ďalšie povinnosti , ktoré je potrebné vykonať pre autorskú spoločnosť, ktorej tieto 

poplatky a povinnosti náležia. 

4. Za poskytnutie priestorov VS s príslušenstvom, vrátane spotreby elektrickej energie 

s poskytnutím služieb uvedených v článku II. Bod 2, sa Objednávateľ zaväzuje 

Poskytovateľovi uhradiť sumu v celkovej výške 1600 €, slovom jedentisícšesťsto eur. 

5. Úhradu v prospech Poskytovateľa Objednávateľ vykoná formou prevodného príkazu 

na účet Poskytovateľa. Pred uskutočnením akcie Poskytovateľ vystaví 

Objednávateľovi faktúru na sumu vo výške 100% z celkovej sumy za prenájom, ktorú 

je Objednávateľ povinný uhradiť najneskôr v deň termínu uskutočnenia predmetného 

prenájmu. 

6. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry je Poskytovateľ oprávnený 

účtovať si úroky z omeškania vo výške 0,05% zo sumy nájomného, a to za každý deň 

omeškania. 

 

Článok IV. 

Majetkové sankcie 

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany 

oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť.  

2. Ak predmet tejto zmluvy nebude realizovaný v súlade s touto zmluvou, zmluvná 

strana, ktorá túto skutočnosť bez vážneho dôvodu zavinila, je povinná uhradiť druhej 



zmluvnej strane pokutu, a to: do 3 dní pred uskutočnením akcie -50% z celkovej ceny 

prenájmu. Menej ako 3 dni pred uskutočnením akcie -100% ceny prenájmu. 

3. Pokuta bude uplatňovaná na základe vystavenej penalizačnej faktúry. 

 

Článok V. 

Ostatné ustanovenia 

1. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za všetky škody, ktoré prípadne spôsobí na 

poskytnutých priestoroch a ktoré vznikli v dôsledku ich užívania v rozpore 

s obvyklým užívaním v zmysle platných právnych predpisov. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnuté priestory užívať v súlade s dohodnutým účelom 

zmluvy. V poskytnutých priestoroch a zariadeniach sa zaväzuje dodržiavať platné 

predpisy na zabezpečenie a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany v zmysle 

zákona č.314/2001 Z.z. a vyhlášky MVSR č.121/2002 Z.z., ako aj zabezpečiť riadnu 

ochranu majetku, ktorý mu bol na základe tejto zmluvy zverený. 

3. Poskytovateľ nezodpovedá za škody či straty spôsobené na majetku Objednávateľa. 

4. Objednávateľ  je povinný vrátiť poskytnuté priestory Poskytovateľovi vrátane ich 

príslušenstva v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 

2. Zmeny a doplnky jednotlivých ustanovení tejto zmluvy možno meniť a dopĺňať len 

formou písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. 

3. Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, súhlasia 

s ňou a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

4. Na právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa podľa tejto zmluvy 

vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 

5. 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. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch. 

 

V Prešove dňa  1.4.2019 

 

 

 

 

 

 

_________________________               _________________________ 

      Poskytovateľ                                                                             Objednávateľ 


