Jemné Melódie s.r.o.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzavretá v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Zmluva")
medzi:
1.

Divadlo Andreja Bagara
so sídlom: Nitra
IČO: 00164895
IČ DPH: SK20 21 246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000310609/8180
zastúpená: Mgr.art Ján Greššo, riaditel'
Divadlo je zapísané/ zriadené NSK Nitra, Štefánikova tr.69

(ďalej len "DAB")

a
2.

Jemné Melódie s.r.o.
so sídlom: Dr. Vladimíra Clemetisa 10, 821 02 Bratislava
IČO: OO 603 686
IČ DPH: SK 20 20 294 694
Bankové spojenie: Dexia Banka, a.s.
Číslo účtu: 7803598001/5600
spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č.: 329/B
zastúpená: Tomáš Kapusta, konatel'

(ďalej len "JM")
za nasledovných podmienok:
Preambula
Táto Zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre obidve zmluvné strany, ich korektného
konania, dodržiavania zásad poctivého obchodného styku s prihliadnutím na všeobecne zachovávané
obchodné zvyklosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri svojom konaní budú uvedené zásady obojstranne
plniť.
Spoločnosť Jemné Melódie s.r.o. vyhlasuje, že je spoločnosťou, so sídlom: Dr. Vladimíra Clementisa 10,
821 02 Bratislava, IČO: OO 603 686, ktorá je media representative - agentúra na predaj reklamného
priestoru Rádia Jemné Melódie, v dôsledku čoho je oprávnená disponovať s reklamným priestorom
v uvedenom médiu akýmkol'vek spôsobom.
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Článok 1
Predmet Zmluvy

1.1

Spoločnosť JM sa zaväzuje zabezpečiť reklamný priestor v rádiu Jemné Melódie (okruh Bratislava
a Západ) pre DAB a to na základe obojstranne odsúhlasených mediaplánov v období od 1.1.2011
do 31.12.2011 v celkovom počte 128 komerčných spotov podľa požiadavky DAB ato v celkovej
hodnote 2.944,- EUR (slovom: dvetisícdeväťstoštyridsaťštyri
EUR) bez DPH po odrátaní 90%
mediálnej zľavy.

1.2

DAB sa zaväzuje zabezpečiť počas platnosti tejto Zmluvy v prospech spoločnosti JM propagáciu
rádia Jemné Melódie na propagačných materiáloch a reklamných plochách divadla (mesačný
program A2, bulletiny k inscenáciám a reklamná plocha pri Krajskom súde Nitra,Štúrova ul.),
umiestnenie loga JM vo foyer a pri pokladni divadla, dodať na každé promované predstavenie 20
vol'ných vstupeniek,
poskytnúť priestor na obrazovke pri hlavnom vstupe do divadla
a poďakovanie JM pred každou inscenáciou (ako posledné v poradí) spolu so zvukových logom
(jinqlorn JM), všetko v celkovej hodnote 2.944,- EUR (slovom: dvetisícdeväťstoštyridsaťštyri
EUR)
bez DPH po odrátaní 90% mediálnej zl'avy.

Povinnosti

Článok 2
zmluvných

strán

2.1

Spoločnosť JM sa touto Zmluvou zaväzuje zabezpečiť odvysielanie reklamného spotu DAB v rádiu
Jemné Melódie v celkovom počte 128 komerčných spotov podľa požiadavky DAB a to v období od
1.1.2011 do 31.12.2011 v hodnote 2.944,- EUR (slovom: dvetisícdeväťstoštyridsaťštyri
EUR) po
odrátaní 90% mediálnej zl'avy, + 20% DPH.

2.2

JM sa zaväzuje v priebehu roka 2011 odvysielať reklamné spoty v rozsahu a v termínoch podl'a
objednávky DAB. Objednávky budú vystavované priebežne, pričom JM bude DAB fakturovať ceny
podľa platného cenníka spoločnosti JM pre vysielanie reklamy.

2.3

DAB sa zaväzuje zasielať spoločnosti JM všetky propagačné materiály na odsúhlasenie a
reklamné spoty elektronickou poštou v termínoch podl'a dohody s JM. V prípade požiadavky DAB
na výrobu spotov, bude spoločnosť JM cenu za danú službu fakturovať osobitne podl'a dohody
oboch strán.

2.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť za účelom
riadneho plnenia predmetu tejto Zmluvy a že povinnosti stanovené v tejto Zmluve si budú plniť
riadne a včas.
Článok 3
Platobné podmienky

3.1

Spoločnosť JM sa zaväzuje zabezpečiť reklamný priestor v rádiu Jemné Melódie pre DAB
v celkovej hodnote 2.944,- EUR (slovom: dvetisícdeväťstoštyridsaťštyri
EUR) po odrátaní 90%
mediálnej zl'avy, + 20% DPH. Fakturácia prebehne vždy najneskôr do 15 dní od skončenia
kampane.

3.2

DAB sa zaväzuje poskytnúť spoločnosti JM propagáciu rádia Jemné Melódie v celkovej hodnote
2.944,- EUR (slovom: dvetisícdeväťstoštyridsaťštyri
EUR) po odrátaní 90% mediálnej zľavy,
+ 20% DPH. Fakturácia prebehne najneskôr do 31.12.2011.

3.3

Na plnenie tejto zmluvy si zmluvné strany budú priebežne, najneskôr do 15 dní po dodaní služby,
vystavovať faktúry. Faktúry zmluvných strán budú vzájomne uhradené štandardným bankovým
prevodom na účet.
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Zmluvné strany sa zaväzujú kompenzáciu vykonávať mesačne, alebo po splnení služby podľa
dohody zmluvných strán, najneskôr však do 31.12. 2011.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán.

4.2

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. do 31.12.2011.

4.3

Zmluvné strany potvrdzujú, že nemajú záujem na zániku záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy
pred uplynutím doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

4.4

Všetky zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia byť vyhotovené písomne vo forme dodatku k tejto
Zmluve a nadobúdajú účinnosť v deň podpisu dodatku obidvoma zmluvnými stranami.

4.5

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami tejto Zmluvy. Právne
vzťahy v tejto Zmluve neupravené sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

4.6

Obsah tejto Zmluvy je považovaný za dôverný. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Zmluva nebude
sprístupnená k nahliadnutiu tretej strane. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať
absolútnu mlčanlivosť aj po skončení tohto zmluvného vzťahu.

4.7

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom.

4.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli vážne a slobodne a že ich zmluvná voľnosť nebola
obmedzená, že ustanovenia Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzavreli
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si Zmluvu prečítali, porozumeli
jej obsahu a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpísali. Zástupcovia zmluvných strán
vyhlasujú, že sú oprávnení zaväzovať zmluvné strany týmto úkonom v celom jeho rozsahu.

V Bratislave, dňa
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V Bratislave, dňa ..
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V mene a za Divadlo Andreja Bagara
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