/
Zmluva o spolupráci
uzatvorená

podľa § 51 Občianskeho

OBJEDNÁVATEĽ

zákonníka,

medzi:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
95053 Nitra
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
č.účtu
: 70000310609/8180
IČO
: 00164895
DIČ
: 2021246623
zastúpené
: Ján Greššo
a

DODÁVATEĽ

Pavol Komar
851 05 Bratislava
Bankové spojenie:
č.účtu
:
rod.číslo
:

Článok l.
Predmet zmluvy
1. Divadlo Andreja Bagara v Nitre (d'alej len "objednávatel"') a Pavol Komar (ďalej len dodávateľ)
sa touto zmluvou dohodli a zväzujú sa spolupracovať pri zabezpečovaní prác spojených s PR
divadla pri príležitosti uvedenia nového muzikálu DAB v Nitre Tisícročná včela.
2. Dodávateľ sa zaväzuje hore uvedenú činnost' poskytovať pre objednávateľa v termíne
od 01.09.2013 do 30.11. 2013.
3. Za dodávateľa bude horeuvedenú činnost' vykonávať osobne Pavol Komar, narodený
bytom
851 05 Bratislava.
4. Dodávateľ bude vykonávať nasledovné činnosti:
- aktívna účasť na obchodných aktivitách DAB, vrátane vyhľadávania nových
reklamných partnerov divadla
- zorganizovanie tlačovej besedy pre médiá k muzikálu Tisícročná včela
- spolupráca s médiami a propagácia muzikálu Tisícročná včela

Článok II.
Záväzky objednávateľa
1. Objednávatel' sa zväzuje poskytnút' dodávatel'ovi súčinnosť tak, aby mal optimálne podmienky
na prípravu a realizáciu činností uvedených v Čl. I. bod 4. tejto zmluvy.

2. Objednávatel' sa zaväzuje, že po splnení predmetu činností dodávatel'om, tak ako sú špecifikované
v čl. I. bod 4 tejto zmluvy, vyplatí dodávatel'ovi sumu 950,- Eur na horeuvedený účet, a to do 7.12.
2013.

Článok III.
Záväzky dodávateľa
1. Dodávatel' sa zaväzuje, že činnosti PR bude vykonávať svedomito, riadne a hospodárne,
podl'a dojednaných podmienok a v súlade s predpismi vzťahujúcimi sa na jeho výkon.
2. Dodávatel' sa zaväzuje, že požiadavky týkajúce sa propagácie divadla a činnosti s týmto
spojených (technického a organizačného charakteru) bude konzultovať s DAB.
3. Dodávatel' súhlasí s dojednanou výškou odmeny, spôsobom a termínom platby.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu obidvoma účastníkmi.
2. Zmeny tejto zmluvy musia byt' uskutočnené výlučne formou očíslovaných písomných
dodatkov, podpísaných obidvoma účastníkmi, inak sú neplatné.
3. V prípade, ak je alebo sa stane niektoré z týchto ustanovení tejto zmluvy neplatné
z dôvodu rozporu so zákonom, účastníci sa dohodnú na takej zmene zmluvy, aby obsah
pôvodného ustanovenia bol v čo najväčšej možnej miere podobný pôvodnému zneniu.
4. V prípade porušenia zmluvných povinností má poškodený účastník zmluvy nárok
na náhradu škody, ktorá mu vznikne z uvedeného titulu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 2 kópiách, z ktorých každý účastník obdrží jeden exemplár.

V Nitre,

:SO.f(·2Nť)
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