Nižšie uvedené zmluvné strany uzavreli podľa Obchodného zákonníka

Dohodu o vzájomnej spolupráci
medzi :
1. Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. – konateľ
IČO: 31602100
IČ DPH: SK 2020454678
Bankové spojenie: VÚB, Banská Bystrica
IBAN: SK9802000000001087548312
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro vložka číslo: 1770/S
(ďalej len Rádio LUMEN)
a
2.

Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Svätoplukovo nám. č.4, 950 53 Nitra
V zastúpení: Ing. Jaroslav Dóczy, PhD. - riaditeľ
IČO: 164895
DIČ: 2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK128180000007000310609
Príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou, vydanou Nitrianskym
samosprávnym krajom dňa 21. 10. 2003, č. j. 168/2003
(ďalej len DAB)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
I. Predmet dohody
1.1. Touto dohodou sa Rádio LUMEN zaväzuje poskytnúť DAB priestor na
propagáciu premiéry muzikálu ´Povolanie pápež´, ktorá sa uskutoční
11. novembra 2016 formou odvysielania 5 min. reportáže nasledovne:
 18.10.2016 13:30 v Rádiorelaxe + súťaž o 2 vstupenky na predstavenie
15.11.2016 o 18.30 hod.
 21.10.2016 - v rubrike Srdce Európy (9.15 hod.)
 24.10.2016 - v Lumenáde (7.35 hod.)
 04.11.2016 - v Rádiorelaxe (13.30 hod.) + súťaž o 2 vstupenky na predstavenie
15.11.2016 o 18.30 hod.
Rádio LUMEN zodpovedá za bezchybné odvysielanie reklamných produktov.
1.2. DAB sa zaväzuje uvádzať Rádio LUMEN ako mediálneho partnera v rámci
propagácie premiéry muzikálu ´Povolanie pápež´, ktoré sa uskutoční
11. novembra 2016 nasledovne:
- uverejnenie loga Rádia LUMEN v mesačných programoch v náklade 25003000 ks – vo formáte A4 – distribuovaných vo všetkých centrách,
kníhkupectvách, divadlách;
- uverejnenie loga Rádia LUMEN na plagátoch (100 ks) vo formáte A1,
distribuovaných po meste Nitra + centrá;
- uverejnenie loga Rádia LUMEN v bulletine ku konkrétnej inscenácii v náklade
3000 ks;
- uverejnenie loga Rádia LUMEN na web stránke ;
- uverejnenie loga Rádia LUMEN na roll-upe, ktorý bude umiestnený vo foyer
DAB.

1.3. Rádio LUMEN prehlasuje, že je držiteľom licencie udelenej Radou Slovenskej
republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, teda je oprávnené vykonávať
činnosť, ktorá je predmetom tejto dohody (t.j. šíriť reklamu).
1.4. DAB je povinné dodať komplexné podklady na vysielanie v Rádiu LUMEN
a taktiež je povinná rešpektovať technické a obsahové podmienky Rádia
LUMEN.
1.5. Rádio LUMEN má právo odmietnuť vysielanie reklamného produktu, obsah
ktorého nie je v súlade so všeobecne platnými právnymi normami SR, predpismi
týkajúcimi sa rozhlasového vysielania a v rozpore s obsahovým charakterom
rádia. Taktiež môže odmietnuť vysielanie dodaných produktov, ak ich kvalita
nezodpovedá technickým podmienkam rádia.
1.6. DAB poskytne Rádiu LUMEN 4 vstupenky na predstavenie Povolanie pápež dňa
15.11.2016 o 18.30 hod. Vstupenky budú použité do súťaže v Rádiu LUMEN.
Rádio LUMEN nahlási mená dvoch výhercov e-mailom na e-mailovú adresu p.
Kováčovej - gabriela.kovacova@dab.sk. Výhercovia si vyzdvihnú vstupenky
pred predstavením na základe preukázania sa OP.

II. Odplata
2.1. Táto dohoda slúži ako podklad pre Zmluvu o vzájomnej spolupráci, v ktorej
budú okrem iného dohodnuté i ceny za poskytnuté služby.

III. Záverečné ustanovenia
3.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 16.11.2016 a vstúpi v platnosť
dátumom podpísania oboch účastníkov dohody.
3.2. Dohodu môže vypovedať ktorákoľvek strana bez udania dôvodu v písomnej
forme. Výpovedná lehota je jeden mesiac.
3.3. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá strana obdrží jeden
exemplár. Zmeny a doplnky k dohode sa uskutočnia formou písomného dodatku
a musia byť potvrdené podpisom obidvoch strán.
V Banskej Bystrici, dňa 26. 9. 2016

_______________________
Rádio LUMEN, spol. s r. o.

_____________________
Divadlo Andreja Bagara v Nitre

