Zmluva o vytvorení diela
uzatvorená medzi:
objednávate ľ :

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
950 53 Nitra, Svätoplukovo nám.4
ICO: 164895
DIČ : 2021246623
barik spojenie: 7000310609 / 8180
zastúpený: Ján Greššo, riaditel divadla

a
autor:

Peter Jánsky
nar.
949 01 Nitra
barik.spojenie:

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Peter Jánsky sa touto zmluvou dohodli na
príprave grafického spracovania tla čových materiálov k inscenácii Arnošt Goldflam
DAMSKA SATNA: ponukový Iist, bulletin, grafický návrh na plagát, plagát
AO,A1,A3, cytylighty, inzercia na webovú stránku, inzercia pre printové médiá,
markíza na prie čelie divadla.
2. Autor sa zaväzuje, že návrhy dodá v elektronickej podobe do 10.1. 2016.
Článok 11.
Záväzky objednávatela
1. DAB Nitra sa zaväzuje vytvorit autorovi diela profesionálne pracovné podmienky.
2. DAB za riadne vykonanú prácu zodpovedajúcu dohodnutým podmienkam vyplatí
autorovi odmenu vo výške 400,- € (slovom devätstoeur) v prospech horeuvedeného
účtu.
Článok 111.
Záväzky autora
1. Autor sa zaväzuje, že dielo a prácu vykoná svedomito, riadne a hospodáme. Práca
musí byt vykonaná v dojednanej lehote, inak DAB mže od zmluvy odstúpit.
2. Autor sa zaväzuje, že požiadavky pri príprave diela bude konzultovat s DAB.
3. Autor súhlasí s dojednanou výškou odmeny, spsobom a termínomjej úhrady.

Článok Iv.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnost dňom jej podpisu obidvomi účastníkmi a účinnost
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia podla osobitných právnych predpisov.
2. Zmeny tejto zmluvy musia byt uskuto čnené výlučne formou o číslovaných písomných
dodatkov, podpísaných obidvomi ú častníkmi, inak sú neplatné.
3. V prípade, ak j e alebo sa stane niektoré z ustanovení zmluvy neplatné z d6vodu
rozporu so zákonom, úč astníci sa dohodnú na takej zmene zmluvy, aby obsah
p6vodného ustanovenia bol v najväč šej možnej miere podobný p6vodnému zneniu.
4. V prípade porušenia zmluvných povinností má poškodený ú častník zmluvy nárok na
náhradu škody, ktorá mu z uvedeného titulu vznikne.
5. Právne vztahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č.513/1991
Z.z.(Obchodný zákonník SR) v znení neskorších právnych predpisov.
6. Táto zmluvaje vyhotovená v 2 kápiách, z ktorých každý ú častník obdrží pojednom
exemplári.

V Nitre, dňa 4.1.2016

