Zmluva o spolupráci č . 02321201310E
uzatvorená pod ľa § 269 ods. 2 zäkona Č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
( ďaiej len ,Zmluva)
Č lánok l.
Zmluvné strany
Slovenská sporite ľň a, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3
00151 653
2020411536
Dl Č :
i Č DPH: SK7020000262
zap ĺsaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava i, oddiei Sa, vložka č . 601/B
( ďaiej ien SLSP
sídlo:

i Č o:

2. Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Svatopiukovo nám. 4, 950 53 Nitra
sídlo:
i ČO:
164895
2021246623
Dl Č :
i Č DPH: SK2021246623
zriadená zákonom Č . 416 z r. 2001, Z.z., č .j. 168/2003 z 21.10. 2003
( ďalej ien DAB
Č lánok 11.
Predmet Zmluvy

Predmetom Zmiuvy je Špecifikácia práv a povinností zmluvných strán pri pr ĺ prave a reaiizácii divadelných
predstavení Divadla Andreja Bagara pre SLSP a umiestnenie ioga SLSP v divadeiných a kuitúrnych
zriadeniach.
Č lánok 111.
Práva a povinností zmluvných strán.

DAB sa zavazuje zabezpe čit priestory (v súvislosti s predstaveniami a násiednými stretnutiami s
ú činkujúcimi) a zabezpe čit odohratie spoiu 10 predstavení Divadiom Andreja Bagara v mesiacoch
február až november 2013 a to v nasledovných mestách Bratislava, Trnava, Tren č ín, Nitra, Žiiina,
Banská Bystrica, Prešov, KoŠice, Dunajská Streda a Komárno (term ĺ ny budú upresnené dodato čne
najneskär 15 dní pred každým predstaven ĺ m Špecifĺ kovaným v tomto bode Zmiuvy) pre klientov,
obchodných partnerov a zamestnancov SLSP. Predstavenia budú v každom meste odohrané ako
jediné predstavenie v konkrétny de ň v rámci série predstavení DAB v konkrétnom meste. DAB
zabezpečĺ v spolupráci so SLSP umiestnenie ioga SLSP v priestoroch divadiei - pod ľa možnosti na
najiepšie vidite ľ ných piochách najviac frekventovaných priestorov divadiei - vo foyer a v h ľadisku,
kde sa predstavenia uskuto č nia a to po čas každého predstavenia pre SLSP v meste v rámci série.
2.

V prípade, že DAB činnosti uvedené v predchádzajúcom bode nevykoná v čas a riadne, považuje sa
to za podstatné poruŠenie Zmiuvy s právom SLSP od Zmiuvy odstúpit.

3.

DAB sa zaväzuje nereaiizovat v roku 2013 podobný zmiuvný vztah so žiadnou inou finan č nou
inštitúciou so s ĺdiom v Siovenskej repubiike.

4.

SLSP sa zaväzuje DAB zaplatit za Činnosti uvedené v bode 1. odmenu pod ľa čiánku lv. Zmiuvy.

5.

Zmiuvné strany sa zaväzujú zachováva ť mi čaniivost o vŠetkých skuto čnostiach, ktoré sú obsahom
tejto Zmiuvy, akoko ľvek so Zmiuvou súvisia alebo, o ktorých sa dozvedeli o druhej zmluvnej strane
pri pinení záväzkov pod ľa Zmluvy. Táto povinnost trvá pre obidve zmluvné strany i po skon čení
zmiuvného vztahu založeného Zmiuvou.
Č lánok IV.
Odmena a platobné podmienky

SLSP sa zaväzuje za č innosti uvedené v čiánku 111. bod 1. Zmiuvy zaplatit DAB odmenu vo výške
36.514 € (siovom tridsatšes ťtisíc pätstoštrnást EUR) pius da ň z pridanej hodnoty ( ďaiej len ,,DPH)
a to prevodom na ú čet DAB pod ľa nasiedujúcich ustanovení.

2.

SLSP sa zaväzuje DAB vyplatit dohodnutú odmenu uvedenú v Č lánku lv. bod 1. v štyroch splátkach
na základe faktúry za pr ĺ slušnú etapu:
Etapa l.:
1.3.- 30.4.2013
12.171 €
plus DPH
Etapa 11.:
1.5. —30.6.2013
12.171 €
plus DPH
Etapa 111.: 1.9. — 30.11.2013
12.172€
plusDPH

3.

DAB je oprávnená vystavit faktúru v posledný de ň príslušnej etapy, čo je zárove ň aj d ň om
zdanite ľ ného pinenia. Faktúra je splatná do 14 dní odo d ň a jej doru čenia na adresu: Slovenská
sporite ľň a, a.s., dodávate ľsko-odberate ľské vztahy, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3.
Neoddelitelnou sú častou faktúry je ozna čenie organiza č ného útvaru 0304 - oddelenie sponzoringu
a podujatí.

4.

Ak faktúra nie je vystavená v súlade s právnymi predpismi alebo v súlade so Zmluvou, je SLSP
oprávnená ju v lehote splatnosti vrátit DAB na prepracovanie. Tým prestáva platit pävodná lehota
splatnosti a SLSP nie je v omeškaní. Nová lehota splatnosti za č ína plynút doru čením opravenej
faktúry SLSP.

5.

DAB je povinné v prípade odstúpenia SLSP od Zmluvy vrátit SLSP alikvotnú Čiastku finan čných
prostriedkov v lehote do 15 dni odo d ň a doru čenia p ĺsomného odstúpenia od Zmluvy. Ak DAB v tejto
lehote finan č né prostriedky SLSP nevráti, je SLSP oprávnená požadovat úrok z omeškania vo výške
0,05% za každý de ň omeškania odo d ň a omeškania až do zaplatenia, a to aj formou vystavenia
faktúry.
Č iánok V.
Závere č né ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnost a ú č innost d ň om podpisu obidvoma zmluvnými stranami, ak nie je ďaiej
uvedené inak..
2. Ak je Spolo č nost povinnou osobou pod ľa zákona č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám (na ú čely tohto bodu ďalej len ,,povinná osoba) a Zmluva je povinne zverej ň ovanou
zmluvou, Zmluva nadobúda platnost d ň om podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou stranou a ú činnost
si zmluvné strany dohodli pod ľa § 47a ods. 2 Obč ianskeho zákonníka nasledovne: Zmluva je ú č inná
5. de ň nasledujúci po dni doru čenia písomného potvrdenia o zverejnení Zmluvy v platnom znení a
s jej prílohami a sú častami Banke, ktoré bude vyhotovené pod ľa tohto bodu a v súlade s právnymi
predpismi povinnou osobou alebo Uradom vlády Slovenskej republiky pri zmluvách zverejnených
v Centrálnom registri zmlúv (na ú čely tohto bodu ďalej len ,,potvrdenie). V potvrdení vyhotovenom
povinnou osobou okrem identifikácie vystavite ľa potvrdenia a dátumu vyhotovenia potvrdenia bude
uvedené, kde a kedy bola Zmluva (vrátane jej príloh a sú čast ĺ ) zverejnená, a ak bola zverejnená
viacerými sp6sobmi pod ľa § 47a Obč ianskeho zákonníka, bude pri jednotlivých sp6soboch
zverejnenia uvedený dátum zverejnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že povinná osoba zverejní
Zmluvu a všetkyjej prílohy a sú časti v lehote do 15 dní odo d ň a podpisu Zmluvy poslednou zmluvnou
stranou a v lehote do 5 dní od zverejnenia Zmluvy povinná osoba preukázate ľne doru č í potvrdenie
Banke na adresu: Slovenská sporite ľň a, a.s., Odbor komunikácie a spoznoringu, Katarina Švábová,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava. V prípade, ak povinná osoba nedoru č í Banke potvrdenie v súlade
s týmto bodom, alebo ak Zmluvu nezverejní, Zmluva nenadobudne ú č innost a zmluvné strany nie sú
Zmluvou viazané. V prípade, ak povinná osoba nezverejní Zmluvu v lehote troch mesiacov odo d ň a
platnosti Zmluvy platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo.
3. Vztahy neupravené Zmluvou sa spravujú Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike.
4. Zmluvu je možné menit so súhlasom obidvoch zmluvných strán písomnými o č íslovanými dodatkami.
5. Zmtuvu je možné ukon č it i pred uplynutím jej platnosti a to:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) písomným odstúpením od Zmluvy, ak DAB je alebo bol zapísaný v zozname os6b zverejnených
pod ľa § 69 ods. 15 zákona č . 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty ( ďalej na ú čely tohto bodu
len ,,zoznam). Pre uplatnenie práva SLSP pod ľa tohto bodu nie je rozhodujúce, kedy bolo DAB
poČas platnosti Zmluvy do zoznamu zapísané. Platnost Zmluvy skon č í doru čením odstúpenia od
Zmluvy.
6. Odstúpenie od Zmluvy a faktúry doru č ujú zmluvné strany formou doporu čenej zásielky. Všetky
písomnosti sa považujú za doru čené aj v pr ĺ pade neprevzatia zásielky odoslanej poštou zmluvnou
stranou na adresu sídla alebo miesta podnikania druhej zmluvnej strany alebo na adresu uvedenú

v záhlaví Zmluvy, prí čom za de ň doru čenia sa považuje prvý de ň nasledujúceho mesiaca po odoslan ĺ
písomnosti zmluvnou stranou.
7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, dva pre SLSP a jeden pre DAB.
8.

Prílohy k Zmluve sú:
Príloha Č. 1 - Plnomocenstvo spoločnosti Procurement Services SK, s.r.o.

V Bratislave d ň a 20.1.2013

V Nitre d ňa 20.1.2013

Slovenská sporite ľň a, a.s.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

zastúpená spoločnostou
Procurement Services SK, s.r.o.

