ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
2018divadlo010/a
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Nadácia Tatra banky
sídlo:
Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava
zapísaný:
Register nadácií Ministerstva vnútra SR, reg. číslo: 203/Na-2002/777
IČO:
30857571
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN:
SK95 1100 0000 0029 2784 0004
zastúpený:
Marcel Zajac, správca
(ďalej len „Poskytovateľ daru“)
a
Divadlo Andrea Bagara v Nitre
So sídlom:
Svätoplukovo nám 4, 950 53 Nitra
IČO:
00164895
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
zastúpený:
Ing. Jaroslav Dóczy. PhD.
(ďalej len „Divadlo Andrea Bagara v Nitre“)
Nadácia Tatra banky a Divadlo Andrea Bagara v Nitre (ďalej aj ako „zmluvné strany“),
vychádzajúc z ich zhodnej vôle upraviť princípy vzájomnej spolupráce v jednom záväznom
dokumente, uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení:

Článok l
PREDMET A ROZSAH ZMLUVY O SPOLUPRÁCI
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava základných princípov vzájomnej spolupráce a z toho
vyplývajúcich práv a povinností Nadácie Tatra banky zriadenej na podporu všeobecne
prospešného účelu vymedzeného v jej štatúte, a Divadla Andrea Bagara v Nitre.
2. Vzájomná spolupráca je zameraná najmä na realizáciu grantového programu „Podpory
divadelnej tvorby v regiónoch Slovenska v divadelnej sezóne 2018/2019“ konkrétne na
podporu projektu: „Drotár”.
3. Pri realizácii programu:
a) Nadácia Tatra banky zabezpečí finančné prostriedky vo výške 6 700 €, ktoré budú
divadlu poskytnuté darom.

b)




Divadlo Andrea Bagara v Nitre zabezpečí:
5 pozvánok (každá pre 2 osoby) na premiéry činohry v sezóne 2018/2019
50 voľných vstupeniek (každá pre 2 osoby) na predstavenie činohry v sezóne
2018/2019

Informácie o pozvánkach, 14 dní pred premiérou, ako aj mesačný program divadla by sme
Vás chceli poprosiť doručiť na adresu riaditeľa Firemného centra Tatra banky v Nitre: Marek
Hrdlica, FC Nitra, Levická 16, 949 01 Nitra, tel. č.: 5919 3236.
Článok II
POPLATKY ZA SLUŽBY, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Zo zmluvy o spolupráci nevznikajú zmluvným stranám žiadne finančné nároky.
Článok III
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. júla 2019.
3. Platnosť tejto zmluvy zaniká aj písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán o zániku
platnosti, ako aj odstúpením od tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán v prípade
podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou; za podstatné porušenie tejto
zmluvy sa na jej účely považuje porušenie akejkoľvek povinnosti zmluvných strán
uvedenej v článku II, III alebo IV tejto zmluvy za predpokladu, že zmluvná strana
porušujúca svoju povinnosť závadný stav neodstráni aj napriek písomnej výzve druhej
zmluvnej strany v lehote tam určenej. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Nárok na
náhradu škody týmto nie je dotknutý.
4. Všetky dodatočne dohodnuté zmeny obsahu tejto zmluvy musia mať formu písomného
dodatku k nej a musia byť potvrdené podpismi zúčastnených strán.
5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
6. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží jeden z nich.
V Nitre, dňa 17. 9. 2018

Ing. Jaroslav Dóczy. PhD.
riaditeľ
Divadlo Andrea Bagara v Nitre

V Bratislave, dňa 17. 9. 2018

Marcel Zajac
správca
Nadácia Tatra banky

