ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a dopinení medzi zmluvnými stranami
Objednávatel:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

950 53 Nitra, Svätoplukovo nám. 4
V zast.: Ing. Jaroslav Dáczy, PhD., riaditel
IČO: 00164895
DIČ : 2021246623
IBAN: SK12 8180 0000 0070 0031 0609
Banka: Štátna pokladnica
/dalej len objednávatel/

Zhotovitel:

Norbert Eggenhofer

949 01 Nitra

/dalej len zhotovitel/

č1.I
Predmet dohody a termín pinenia diela

1.

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvorit t(ito zmluvu,

predmetom ktorej je vyhotovenie, úprava a tla č oficiálnych portrétov interných hercov
a vedenie DAB v Nitre /vid prílohu č. 1 tejto zmluvy/.
Fotografovanie sa uskuto ční v dňoch 26., 27. a 28.6.2017 v priestoroch Divadla
2.
Andreja Bagara v Nitre.
Zhotovitel sa zaväzuje, že dodá 24 upravených portrétov v elektronickej a v tla čovej
3.
podobe a 24 upravených fotografických záberov hercov na podpisové karty a marketingové
účely Divadla Andreja Bagara v Nitre v elektronickej podobe do 31.7.2017.
čl. 11
Cena za vykonanie predmetu zmluvy

Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávatel na ú čet zhotovitela za
1.
predmet zmluvy sumu vo výške 2 200,- eur, slovom dvetisíc dvesto eur.
Objednávateľ je povinný zaplatit dohodnutú sumu za vykonanie a odovzdanie predmetu
2.
zmluvy, podla bodu 1 tohto článku do 1 5 dní odo dňa doručenia faktúry.

3.
Zhotovitel sa zaväzuje vystavit faktúru najneskr do 15 dní odo d ňa odovzdania
predmetu zmluvy.
4.

Faktúra sa považuje za zaplatenú d ňom pripísania j ej sumy na účet zhotovite ľa.

5.
V prípade omeškania objednávatela s úhradou platieb má zhotovite ľ právo účtovat
odberatelovi popri pinení aj úroky z omeškania podla Obchodného zákonníka.

č1. 111
Vykonanie diela a jeho odovzdanie
1.
Objednávateľ sa zaväzuje vytvorit zhotovitelovi predmetu zmluvy profesionálne
pracovné podmienky na prípravu a vznik fotografií.
2.
Zhotovitel sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná svedomito, riadne a hospodárne.
Predmet zmluvy odovzdá v dohodnutom termíne riadite ľovi Divadla Andreja Bagara v Nitre,
inak Divadlo Andreja Bagara v Nitre mže od zmluvy odstúpit.
3.

Zhotovitel sa zaväzuje, že požiadavky na vznik predmetu zmluvy bude konzultovat

s riaditelom Divadla Andreja Bagara v Nitre.

Či. IV

Závere čné ustanovenia
1.
Zmluvu j e možné menit a dop ĺňat len formou písomných dodatkov, oboj stranrie
odsúhlasených a podpísaných oboma stranami.
2.
Táto zmluva mže zaniknút aj na základe dohody zmluvných strán ku d ňu, ktorý si
dohodnú.
3.
Táto zmluva nadobúda platnost d ňom podpisu zmluvnými stranami a ú činnost dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávate ľa.
4.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní každá zmluvná
strana obdrží jedno vyhotovenie.
5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na
znak čoho ju podpisujú.
v Nitre, dňa:

v Nitre, dňa:
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo zatvorená d ňa ............medzi Divadlom Andreja Bagara v Nitre
a p. Norbertom Eggenhoferom.
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M.Viskup
A. Sabová
J. Ďuriš
J. Rybárik
I. Vojtek
B. Andrešičová
E. Pavlíková
T. Turek
M. Nahálka
P. Oszlík
M. Ochránek
D. Kuffelová
M. Šalacha
M. Fratrič
L. Barilíková
R. Poláčik
B. Matuščin
K. Hudecová
J.Dáczy
J. Surovka
K. Turianová
Z. Moravcová
A. Rakovská

