Zmluva o spolupráci
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
Divadio Andreja Bagara
Zastúpený:
ICO:
DIČ :
Bank. spojenie:
Č . účtu:

Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Ing. Jarosiav Dáczy, PhD., riaditel DAB
164 895
202 1246623
Štátna pokladnica,
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
dalej len ,,DAB

Klub priatelov DAB
Zastúpený:

Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
JUDr. Ing. Alžbeta Ková čiková
podpredsední čka predstavenstva
Ing. Ondrej Stefík, člen predstavenstva
37867415
2021731162
SLSP, pobočka Nitra,
5K25 0900 0000 0002 3196 7972
dalej len ,,klub

ičo:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:

sa dohodli na uzatvorení zmluvy o spolupráci
I. PREDMET ZMLUVY
Predmetom zmluvy je spolupráca medzi Divadlom Andreja Bagara v Nitre a ob čianskym
združením Klub priatelov DAB.

11. DOHODNUTÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY
Zmluvné strany v súlade so stanovami a štatútom OZ sa dohodli na vzájomnej spolupráci
nasledovne:
Klub priatelov DAB
a/ spolupracuje s divadlom pri organizovaní a materiálnom- technickom zabezpe čení
prezentačných dní, pri stretnutiach s umelcami a tvorcami z oblasti divadla, pomáha
organizovat dalšie podujatia pre priaznivcov divadla
b/ zabezpečuje výrobu propaga čných materiálov / citylighty , plagáty, bulletiny, cd. . ./
c/ zabezpe čuje propagáciu a reklamu formou reklamných nápisov / na organizovaných
podujatiach a v priestoroch DAB/ v bulletinoch, plagátoch a iných propaga čných
materiáloch týkajúcich sa divadelnej tvorby DAB pre iné právnické a fyzické osoby
d/ zakupuje vstupenky na predstavenia z repertoáru DAB za ú čelom propagácie
divadelného tvorby DAB
e/ sústreduje finan čné a materiálne prostriedky získané formou darov, sponzorských
príspevkov a reklamných zmlúv za ú čelom podpory DAB
f// finanč ne a materiálne podporuje realizáciu nových inscenácii DAB

Divadlo Andreja Bagara
a! poskytuje Klubu bezplatne nevyhnutne potrebnú plochu vo všetkých reklamných
materiáloch vydávaných divadlom k jednotlivým inscenáciám ako aj v priestoroch
DAB za účelom umiestnenia reklamných nápisov iných právnických a fyzických osáb,
ktoré Klub zabezpe čuje v súlade s hlavným cieľom svojej činnosti na podporu tvorby
DAB
b/ poskytuje klubu bezplatne priestory potrebné k zabezpe čeniu úloh v zmysle tohto
článku.

Iv. ZÁVERE ČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnost a ú činnost jej podpisom obidvomi zmluvnými stranami ak
nie je dalej uvedené inak. Zmluva sa uzatvára na dobu neur čitú.
2. Počas trvania tejto zmluvy jej akékolvek zmeny a dopinky sú možné len na základe
písomných dodatkov k zmluve , podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Odstúpenie od zmluvy je možné písomnou formou aje ú činné dňom doručenia druhej
strane, pokial v odstúpení nie je uvedený neskorší dátum.
4. Zmluvaje vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnost originálu
5. Akékolvek predchádzajúce dohody a zmluvy týkajúce sa predmetu tejto zmluvy, a to
bez ohladu na to, či boli uzatvorené ústne alebo písomne, podpisom tejto zmluvy
strácaj ú platnost.
V Nitre, dňa - Ý
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