ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov
Čl. 1. Zmluvné strany
Zmluvná strana l:
Divadlo Nová scéna
/ďalej len DNS/
Živnostenská l, 812 14 Bratislava
IČO:
OO 164861
DrČ:
2020829998
IČ DPH:
SK 2020829998
Bank. spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000121939/8180
Zastúpená:
p. Františkom Javorským, generálnym riaditeľom
Zmluvná strana 2 :
Divadlo Andreja Bagara Nitra /d'alej DAB/
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
IČO:
164895
DIČ:
2021246623
IČ DPH:
SK202 1246623
Bank. spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000310609/8180
Zastúpená:
Ján-Greššo, riaditeľ Divadla A. Bagara

Čl. 2. Úvodné ustanovenia

a predmet zmluvy

1. Obe Zmluvné strany prehlasujú, že ako kultúrne ustanovizne, majú záujem na šírení kultúry .
2. Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca pri realizácii vydania titulu - diela CD Báthoryčka
3. DAB je vlastníkom nahrávky hudobných podkladov k muzikálu Báthoryčka, DNS ako štátna
príspevková organizácia má záujem o vydanie CD nosiča, obsahujúce skladby tohto pôvodného
slovenského muzikálu.
4. CD nosič nie je určený na komerčné účely, ani sa neposkytne do distribučnej siete, ale slúži na
propagáciu a reklamu divadelnej činnosti DNS.
Čl. 3. Práva a povinnosti zmluvných

strán

1. DAB sa touto Zmluvou zaväzuje:
- spolupracovať na vydaní CD Báthoryčka, najmä poskytnúť DNS nahrávku hudobných podkladov
- má právo z každého predaného CD nosiča na %-nu odmenu podľa pravidiel, uvedených v Čl. 4
2. DNS sa touto Zmluvou zaväzuje:
- zabezpečiť vydanie - výrobu CD Báthoryčka
- zabezpečiť predaj CD Báthoryčka výlučne v priestoroch Divadla alebo v iných priestoroch, kde sa
uskutoční divadelné predstavenia muzikálu Báthoryčka
- zaplatiť DAB z každého predaného CD nosiča %-nu odmenu podľa pravidiel v Čl. 4
o počte predaných CD nosičov sa vyhotoví vyúčtovací protokol, ktorý bude slúžiť ako podklad
pre fakturáciu

Čl. 4. Spôsob vyúčtovania

a výška odmeny

DNS - Divadlo
ová scéna - vyhotoví
o predaji CD nosičov protokol , ktorý bude
obsahovať presný počet predaných CD nosičov . Protokol bude slúžiť ako vyúčtovací podklad pre
vyhotovenie faktúry DAB - Divadlo A. Bagara v Nitre.
DAB má právo účtovať 25 % z predajnej ceny + DPH každého CD nosiča
v súlade
s vyúčtovacím protokolom.
Samotná fakturácia sa bude realizovať štvrťročne , t.j. ku dňu
31.6., 30.9., 31.12.,.
K poslednému dňu kalendárneho štvrťroka zašle DNS vyúčtovací protokol, na základe ktorého DAB
vyhotoví faktúru do 5 dní, tj. ku dňu 5.7. , 5.10., 5.1. nasledujúceho kalendárneho roka so
splatnosťou faktúry 15 dní.

Čl. 5. Záverečné
l.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

ustanovenia

Akákoľvek zmena alebo doplnenie Zmluvy ako aj zrušenie Zmluvy sa musí uskutočniť
písomnou formou - dodatkom.
Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva svoju platnosť nadobúda
Jej podpísaním štatutárnymi zástupcami obidvoch
Zmluvných strán, a nadobúda účinnosť najskôr dňom nasledujúcim po jej zverejnení v súlade
so zákonom č. 546/2010 Z.z.
Zmluva je povinne zverejnená podľa § 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s hodnotou originálu, z ktorých každá zo
luvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
'7

. riaditeľ

