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Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená pod ľa § 536 a nasl. zákona č . 513/ 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 45 zákona č . 25/ 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a dopinení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi uvedenými zmluvnými
stranami.

Uzatvorená medzi:
OBJEDNÁVATE[

Bank. spojenie
č . ú čtu
čO
DI Č
zastúpené

DODÁVATE Ľ

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. 4
950 53 Nitra
Slovensko
Štátna pokladnica
7000031 0609/81 80
00164895
2021246623
Ján Greššo

Mgr. Dušan Nevín
951 17 Cabaj- Č ápor
Slovensko

Bank. Spojenie:
0
:
č . ú čtu
: 34522344
lČO
1020393583
Dl Č
:
na základe živnostenského oprávnenia č . ObU-NR-OZP1 -201 3/1 8455-2

Článok l.
Predmet zmluvy
1. Divadlo Andreja Bagara v Nitre (dalej len objednávatel) a Mgr. Dušan Nevín
(dalej len dodávatel) sa touto zmluvou dohodli a zaväzujú sa spolupracovat
pri zabezpe čovaní prác spojených s PR divadla (styk s médiami, s partnermi
divadla a verejnostou) a s obchodnými aktivitami divadla.
2. Dodávatel sa zaväzuje hore uvedenú č innost poskytovat pre objednávatela
v termíne od 01. 08. 2014 do 31. 07. 2015.
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3. Za dodávatela bude hore uvedenú č innost vykonávat osobne Mgr. Dušan
, trvale bytom
, 951
Nevín, nar.
17 Cabaj- Č ápor, Č OP:
4. Dodávatel bude vykonávat nasledovné práce:
• Komunikácia s médiami a mediálnymi partnermi
• Propagácia divadla v spoluprácí s dramaturgiou divadla
• Komplexné zabezpe čovanie propaga č ných materiálov
• Organizovanie tla čových besied a konferencií pre médiá a kritikov
• Organizovanie ú časti médií, teatrok5gov, partnerov divadla, divadelných
d č chodcov, sponzorov a iných hostí na verejných generálkach
a premiérach ínscenácií
• Aktívna ú čast na obchodných aktivitách DAB, vrátane vyhladávania
nových reklamných partnerov divadla
• Spolupráca s obchodným oddelením divadla podla požiadaviek
obchodnej námestní č ky PaeDr. Kataríny Hudecovej
• Administrácia webovej stránky dab.sk a FB stránky DAB.
Článok 11.
Záväzky objednávatela
1. Objednávatel sa zaväzuje vytvorit dodávatelovi profesionálne pracovné
podmienky na prípravu a realizáciu prác uvedených v Č l. l. bode 4. tejto
zmluvy. Oboznámi ho so základným technickým a organiza č no-prevádzkovým
systémom fungovania DAB. Oboznámi ho s predpismi vztahujúcimi sa na
výkon práce, najmä s predpismi na zaistenie bezpe č nosti a ochrany zdravia
pri práci.
2. Objednávatel za riadne vykonanú prácu zodpovedajúcu dohodnutým
podmienkam, bude po čas dvanástich mesiacov mesa č ne vyplácat finan č nú
č iastku 900€ (spolu za sez č nu 10 800€) na základe predloženej faktúry so
splatnost•ou 7 dní. Faktúra bude uhradená bankovým prevodom na ú čet
dodávatela.
3. Prípadné dalšie nenárokovatelné finan č né pinenia budú fakturované podla
pokynov obchodnej námestní č ky PaeDr. Kataríny Hudecovej.
4. Objednávatel sa zaväzuje, že na výkon prác a č inností dodávatela zabezpe č í
samostatnú miestnost s možnostou prístupu kedykolvek po príchode
dodávatela do priestorov objednávatela. Pre tieto ú čely bude kancelária
adekvátne vybavená, t. z. kancelársky nábytkom, PC so softvérom
a hardvérom, tla č iar ň ou a mobilným telef č nom.
5. Objednávatel sa zaväzuje dodat kancelársky materiál potrebný k výkonu prác
dodávatela.
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Článok 111.
Záväzky dodávatela
1. Dodávate ľ sa zaväzuje, že prácu PR manažéra bude vykonáva ť svedomito,
riadne a hospodárne pod ľa dojednaných podmienok a v súlade s predpismi
vzťahujúcimi sa na jeho výkon.
2. Dodávate ľ sa zaväzuje, že požiadavky týkajúce sa propagácie divadla a prác
s týmto spojených (technického a organiza čného charakteru) bude
konzultovať s DAB.
3. Dodávate ľ súhlasí s dojednanou výškou odmeny, sp3sobom a termínom
platby.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť d ň om jej podpisu obidvoma ú častníkmi.
2. Zmeny tejto zmluvy musia byt uskuto čnené výlu čne formou o číslovaných
písomných dodatkov, podpísaných obidvoma ú častníkmi, inak sú neplatné.
3. V prípade, ak je, alebo sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné
z dävodu rozporu so zákonom, ú častníci sa dohodnú na takej zmene zmluvy,
aby obsah p3vodného ustanovenia bol v čo najväčšej možnej miere podobný
p3vodnému zneniu.
4. V prípade porušenia zmluvných povinností má poškodený ú častník zmluvy
nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikne z uvedeného titulu.
5. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č .
51311991 Z. z. /Obchodný zákonník Slovenskej republiky/ v znení neskorších
predpisov.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 kápiách, z ktorých každý ú častník obdrží jeden
exempiár.

V Nitre, d ň a 17. 07. 2014

objed návate
Ján Greššo

dodávate
Mgr. Dušan Nevín

