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Obchodné meno (názov):

ČLOVEČINA, občianske združenie

IČO:

36 090 247

Registrácia:

Ministerstvo vnútra SR, člslo spisu WSú1-900/90-15844 zo dňa 9. 11 . 1999

štatutárny zástupca:

Stanislav Štepka, predseda správnej rady

Zastúpený:

Mgr. Ladislav Hubäček, člen správnej rady,

Sídlo:

Panenská 13, 811 03 Bratislava

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Číslo účtu:

179025514/0900

IBAN·

SK 71 0900 0000 0001 7902 5514

BIC:

GIBASKBX

(ďalej len

.oz Človečina")

a na druheJstrane:
1

Obchodné meno (názov):

Mestské stredisko kultúry a športu Zlaté Moravce

IČO:

42208033

DIČ:

2820009060

štatutárny zástupca:

Simona Holubová, poverená riaditeľka

Sídlo:

Nám. A Hlinku 1, 953 21 ZLATÉ MORAVCE

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

Čisto účtu:

2968633255/0200

(ďalej

len .objednávate!"')
za nasledovných podmienok

,

Preambula

Al
OZ Človečina je dobrovoľným združením občanov, ktoré prostrednlctvom verejných akcií, organizovanlm
kultúrnych stretnutí a podujatí zameraných na vzájomné prezentovanie kultúr a umeleckých aktivít, so
zámerom humanizácie
spoločnosti a človeka ako takého v minulosti a v novom tisícročí reanzuje svoju
činnosť v zmysle Stanov OZ. Pri realizácii cychto cieľov čerpá z potenciálu diváckeho zázemia RND, ktoré sa
svojou tvorbou a účinkovaním stalo doslova divadlom národným. Približovanfm pôvodnej slovenskej tvorby
RND OZ Človečina dbá o zachovanie kultúrnych hodnôt.

III. Osobitné podmienky

3.1.

Objednávateľ

akoukoľvek

zodpovedá v celom rozsahu za dodržiavanie za· azu zaznamenávania divadelných predstavenl

formou záznamu obrazu a zvuku (ako sú magnetofónový zäz:nam, videozáznam, film, a pod.) pokiaľ na

uvedené pred

začiatkom

každého predstavenia neda osoo:ny súhlas umelecký šéf súboru RND pán Stanislav

štepka, alebo štatutárny orgán OZ Človečina.
3.2.

Zároveň objednávateľ

súhlas! s odvysielanlm rozhlasového spolu pred predstavenlm, v ktorom divákov OZ

Človečina upozorni

dodržiavanie zákazu zaznamenávania dwadelných predstavení RND akoukoľvek formou

na

záznamu obrazu a zvuku spolu s uvedením Poštovej banky ai<o generálneho partnera RND.

IV. Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy

4.1 .

OZ Človečina a objednávateľ sú povinnl bezvýhradne dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy. Ak jedna zo zmluvných
strán

porušuje túto zmluvu tak, že podstatne porušuje svoje zmluvné povinnosti z nej vyplývajúce, môže tak OZ

Človečina ako aj objednávateľ od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť so všetkými právnymi účinkami s tým

spojenými. V takomto prlpade sa táto zmluva od samého začiatku v celom rozsahu rušl a OZ Človečina
1

4.2

a objednávate ľ sú povinnl sl

navzájom vrátiť všetko, čo si podľa nej už plnili. Tým však nie je dotknutý nárok na

náhradu škody, ktorá vznikla

poškodenej zmluvnej strane.

Okrem všeobecných dôvodov, uvedených v ustanovení predchádzajúceho odseku tohto článku zmluvy, môže od
zmluvy odstúp;r objednáva:er aj bez.udania dôvod!J, a to:
4.2.1. najneskôr 1Odni pred dohodnutým term Inom prvého divadelného predstavenia s tým, že je povinný zaplatiť
OZ Človečina preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznlkli v súvislosti s pripravovanými divadelnými
predstaveniami: lehota splatnosti na zaplatenie týchto nákladov je do 7 dni odo dl'ia odstúpenia od tejto zmluvy, a to
bezhotovoslne na uvedený účet OZ Ctovečina .
4.2.2. v lehote kratšej ako 10 dni pred dohodnutým termlnom prvého divadelného predstavenia s tým, že je povinný
uhradiť OZ Ctovečina celú sumu všetkých divadelných predstavení v celkovej sume .. „ ... „„. EUR (slovom: ... .. .

EUR).
4.2.3.Dôvodorn na odstúpenie zo strany obiednávaleľa nemôže byť nezáujem publika o divadelné predstavenia
{napriklad nlz.ky počet predaných vstupeniek). V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy z citovaného
dôvodu sa postupuje rovnako ako pri odstúpení objednávateľa od zmluvy podľa ustanovení bodov 4.2.1 . a 4.2.2.
tohto odseku.

4.3.

Na druhej strane môže objednávateľ, okrem prípadov uvedených v ustanoveniach predchádzajúceho odseku tohto
článku zmluvy odstúpif od tejto zmluvy, bez nároku OZ Clovečina na úhradu predmetných nákladov alebo

dohodntitej ceny, aj z vážnych dôvodov spôsobených vyššou mocou, a to napríklad v pripade hromadnej epidémie
obyvateľstva, ďalej

živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalosti alebo udalosti, v dôsledku ktorej pride

k zničeniu miesta, v ktorom sa majú uskutoéfliľ divadelné predstavenia. Takúto skutočnosť je objednávateľ povinný
oznámiť OZ Človečina plsomne

a bez zbytočného odkladu. V opačnom prípade si môže OZ Človečina uplatňovať náhradu škody, ktoré mu vznikli
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