Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podla § 536 a nasl. Zákona č . 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 3 Zákona č . 343/2015 O verejnom obstarávaní a o zmene a dopinení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi uvedenými zmluvnými stranami

č1.I
Zmluvné strany

1. Objednávatel:

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Sídlo:
Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
ICO:
164 895
DIČ :
2021246623
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
Oprávnený konat v mene spolo čnosti: Ing. Jaroslav Dáczy, PhD., riaditel
2. Dodávatel:

Mgr. Pavol Ivan MEDIA DESIGN

Sídlo:

2,949 01 NITRA

I Č O:

41 061 489

DIČ :

1046145419

Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaná: Živnostenský registre č. 430-42549

Či. 11.
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presved čili o identite druhej zmluvnej
strany a že ozna čenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá
aktuálnemu stavu zapísanému v obchodnom resp. v živnostenskom registri.

Či. 111.
Všeobecné ustanovenia

1.

Dodávatel sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávatela dielo podla
čl. IV tejto zmluvy.

2.

Objednávatel sa zaväzuje dohodnuté služby prevziat a zaplatit zhotovitelovi

dojednanú cenu podla článku V. tejto zmluvy.

č 1. IV.
Predmet zmluvy

[. Predmetom zmluvy sú služby tla čového tajomníka, ktorý samostatne, tvorivo,
originálnym sp6sobom pripravuje a zabezpe čuje propagáciu a medializáciu divadla,
týkajúcu sa jeho inscenácií v sez6nach minulých, prebiehajúcich aj budúcich,
divadelných premiér, významných udalostí v divadle, zahrani čných zájazdov, členov
umeleckého súboru a významných návštev v divadle.
2. O mesač nom programe divadla informuje celoštátne denníky, teletextové
spravodajstvo, miestnu tla č a kultúrny mesa čník, rádiá, najmä tie, s ktorými máme
uzavreté zmluvy o mediálnej spolupráci, odborné divadelné periodiká a iné médiá
podla potrieb samostatne vytvorenými tla čovými správami. Včas zabezpe čuje
distribúciu mesač ných programových plagátov pre výlep v meste, na miestach
určených v divadle a podla pripraveného adresára.
3. V reklamnej agentúre objednáva grafické spracovanie a výrobu propaga čných vitrín
s mesač ným programom, billboardov a markíz kjednotlivým inscenáciám. Pripravuje
aktualizáciu propaga čných svetelných okien okolo pokladnice divadla.
4. Organizuje besedy k inscenáciám. Na verejné generálky a premiéry pozvánkami
zabezpe čuje úč ast novinárov, kritikov, sponzorov, divadelných d6chodcov a iných
hostí. Organiza čne aj obsahovo pripravuje tla čové besedy a konferencie, pre
novinárov a kritikov pripravuje tlačové materiály.
5. Ku všetkým inscenáciám vedie súbor fotografií a ozna čuje ich potrebnými údajmi. Je
zodpovedný za doplň anie informácií a aktualizáciu internetových stránok DAB
v Nitre. Zabezpe čuje prehlad a archiváciu vydaných tla čovín.
6. V spolupráci s dramaturgiou pripravuje propaga čný materiál ako sú čast ponúk našich
predstavení na domáce aj zahrani čné festivaly.
7. Ovláda prácu s po čítačom a potrebnými programami, pre komunikáciu využíva
elektronickú poštu. Reaguje na zmeny v programe divadla a potrebné informácie
odovzdáva médiám.
Ovláda administráciu webovej stránky dab.sk a FB stránky DAB
8. Spolupracuje so zájazdovou tajomní čkou pri organizovaní zahrani čných zájazdov.
V anglickom j azyku koordinuje prípravu zmlúv.
9. Spolupracuje s obchodným oddelením podla pokynov obchodného námestníka DAB.

č 1.V.
Povinnosti objednávatela
1. Objednávatel sa zaväzuje vytvorit dodávatelovi profesionálne pracovné podmienky
na prípravu a realizáciu prác uvedených v c1. iii. tejto zmluvy. Oboznámi ho so
základným technickým organiza čno-prevádzkovým systémom fungovania DAB.
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Oboznámi ho s predpismi vztahujúcimi sa na výkon práce, najmä s predpismi na
zaistenie bezpe č nosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Objednávatel za riadne vykonanú prácu zodpovedajúcu dohodnutým podmienkam
bude počas 12 mesiacov vyplácat finan čnú č iastku 600,OO€ mesač ne /slovom
šeststo€/ na základe predloženej faktúry so splatnostou 7 dní, bankovým prevodom na
účet dodávatela.
3. Prípadne dalšie nenárokovatelné finan čné pinenia budú fakturované podla pokynov
obchodnej námestní čky PaedDr. Kataríny Hudecovej.
4. Objednávatel sa zaväzuje, že na výkon prác a činností dodávatela zabezpe čí
miestnost s možnostou prístupu kedykolvek po príchode dodávatela do priestorov
objednávatela. Pre tieto ú čely bude kancelária adekvátne vybavená, t. j. kancelárskym
nábytkom, PC so softvérom a hardvérom, tla čiarňou a mobilným telefánom.
5. Objednávatel sa zaväzuje dodat kancelársky materiál potrebný k výkonu prác
dodávatela.

či. vI.
Povinnosti dodávatela

1. Dodávatel sa zaväzuje, že práce PR bude vykonávat svedomito, riadne a hospodárne
podla
dojednaných podmienok v súlade s predpismi vztahujúcimi sa najeho výkon.
2.

Dodávate ľ sa zaväzuje, že podmienky týkajúce sa propagácie divadla a prác s týmto
spojených //technického a organiza čného charakteru/ bude konzultovat
s oprávnenými osobami divadla.

3.

Dodávatel súhlasí s dojednanou výškou odmeny, spásobom a termínom platby.

vII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú a to : od 1.7.2017 do 30.6. 2018.
2. Táto zmluva nadobúda platnost d ňom jej podpisu obidvoma ú častníkmi. Ú činnost
zmluvyje deň nasledujúci po dnijej zverejnenia pola osobitných právnych predpisov.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byt vykonané formou písomného dodatku
k zmluve a musia byt podpísané oboma zmluvnými stranami, inak nie sú platné.
4. Pred uplynutím platnosti zmluvy máže sa zmluvný vztah ukon čit:
a! dohodou,
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b/ výpovedou, ktoroukolvek zo zmluvných strán a to v jednomesa čnej výpovednej
lehote, ktorá za čína plynút prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca, kedy
bola výpoved doru čená zmluvnej strane,
c/okamžitou výpovedou pri hrubom porušení povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy,
d/smrtou dodávatela alebo zánikom podnikatelského oprávnenia ktorejkolvek
zmluvnej strany.
5.
6.

7.

Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží jeden.
Právne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, prípadne dalšími právnymi
predpismi.
Zmluvné strany si zmluvu pre čítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vále sú slobodné, vážne, zrozumitelné a ur čité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Nitre dňa: 28.6. 2017

Za objednávatela:

VNitre:

Za dodávatela:
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