Zmluva
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

Článok l.
Zmluvné strany
firma: A.T.S. AUTOMATIK-TUR SYSTEME s.r.o
zástupca: Ing.Bohát Štefan
adresa: Tehelná 36
prevádzka Dvorčianska 72
Nitra
94905
IČO: 31439039
IČ DPH: SK 2020409556

lďalej len objednávatel'l

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo nám.4
zástupca: Ján Greššo,riaditel'
164895
č.účtu: 7000310609/8180

reo

lďalej len zhotovitel'l
Článok II.
Predmet zmluvy a lehota plnenia zmluvy
1.Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať pre objednávatel'a reklamu a propagáciu jeho značky Ilogal
a to umiestnením na paneli vo foyeri DAB počas premiéry hry:"Dvojitá rezervácia,"v
bulletine, 4 vstupenky na premiéru 25.03.20 II

Článok III.
cena a platobné podmienky
1.0bjednávatel' a zhotovitel' sa dohodli na cene podl'a tejto zmluvy vo výške 332 eur
+20%DPH a reklamu, ktoré objednávatel' uhradí na účet zhotovitel'a,č.ú.:70003l 0609/8180
a úhrada sa uskutoční na základe faktúry.
2. Zabezpečenie všetkých záväzkov súvisiciach s predmetom tejto zmluvy voči tretím
osobám, vrátane ich finančnej úhrady je povinnosťou zhotovitel'a.

3. Ak zhotoviteľ nesplní záväzky dohodnuté v tejto zmluve a objednávatel' nemôže
využívať reklamnú plochu a reklamnú činnosť v súlade s touto zmluvou, má objednávatel'
právo na vrátenie celej zmluvne dohodnutej ceny.

Článok IV.
spoločné ustanovenia
1. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pokial' objednávatel' nezaplatí
dohodnotú cenu podl'a tejto zmluvy. Objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy, ak
zhotoviteľ nesplní ktorýkol'vek zjeho záväzkov podľa tejto zmluvy.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
I.Túto zmluvu je možné meniť len obojstranným
formou písomného dodatku.

prejavom vôle oboch zmluvných strán

2. Zmluvou neupravené podmienky totoho vzťahu sa posudzujú a riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním
prečítali,že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podl'a ich práva a slobodnej
vôle.určite, vážne a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok.
Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi podpismi.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach,
stranu.

V Nitre, dňa ..

C!/./:.~11

po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú

