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Zmluva
o zabezpečení reklamy

ČLÁNOK l.
Zmluvné strany

OBECNÉ SIETE, s.r.o.
1,94901 NITRA
zástupca: Slavomír Turčáni, Martin Bella
IČO: 36831522
DIČ: 2022457525
bankové spojenie:
a.s. Č.Ú.
/d'alej len záujemca!

DIVADLO ANDREJA BAGARA V NITRE,
Svätoplukovo nám.4, 950 53 NITRA
zástupca: Ján Greššo, riaditeľ
IČO: 164895
DIČ: 202 1246623
bankové spojenie: Štátna pokladnica Č.Ú. 7000310609/8180
/d'alej len poskytovatel'/

l.
Predmet zmluvy

Touto

zmluvou

sa poskytovatel'

zaväzuje

zabezpečiť

záujemcovi

reklamu

a propagáciu

jeho

obchodného mena /Ioga! a to formou uverejnenia firemného loga v propagačných materiáloch Divadla
Andreja Bagara v Nitre pri uvedení premiér inscenácií na dobu neurčitú. Poskytovatel' sa zaväzuje
umiestniť logo záujemcu na paneli sponzorov vo foyer DAB , v bulletinoch k novým inscenáciám
a poskytnúť záujemcovi permanentku DAB pre dve osoby na divadelnú sezónu na dobu neurčitú. Ďalej
umiestnenie stožiara vel'kosti l ,5x 1,5x2,0 m na streche budovy DAB a miestnosť vel'kosti 3x3 m na
4tom poschodí.

II.
Dohodnuté zmluvné podmienky
Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán záujemca poskytne Divadlu Andreja Bagara
v Nitre širokopásmové pripojenie k sieti Internet s nasledovnými parametrami:
• Pripojenie optickým káblom
• Prenosová rýchlosť (zdieľaná): 100 Mbit/s upload, 100 Mbit/s download
• Množstvo prenesených dát: neobmedzené v rámci FUP
• Pridelená statická IPv4 adresa
• Pridelený IPv6 rozsah s prefixom /48
V prípade

výpadku

pripojenia

spôsoben om

záujemcom

sa záujemca

zaväzuje

tento

výpadok

bezodkladne odstrániť.
Divadlo Andreja Bagara v Nitre sa zaväzuje neumiestniť na koncový bod pripojenia žiadny verejný
server (napr. webový, mailový).

III.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva bola vyhotovená

v 4 exemplároch,

z ktorých každý má platnosť

originálu.

Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť podpísané oboma
zmluvnými stranami.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a ničím nerušnú vôľu a na
znak toho ju vlastnoručne podpisujú.

V Nitre dňa

aditeľ DAB v Nitre

