Zmluva
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
(ďalej len "zmluva")
Článok l.
Zmluvné strany
Objednávatel':
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bank. spojenie:
Č. účtu:
Štatutárny orgán:

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
Štefánikova 27,81499
Bratislava
00682420
SK 2020804478
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
56432777/3000
Ing. Michal Krajčovič, CSc., predseda predstavenstva
Ing. Ivan Murín, podpredseda predstavenstva
Zápis v OR:
oddiel Sa, vložka č. 3010/B, Okresný súd Bratislava I
(ďalej len "objednávatel'" alebo "Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.")

Zhotovitel':
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bank. spojenie:
Č. účtu:
Zástupca:
(ďalej len "zhotovitel'"

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo nám.4, 95053 Nitra
00164895
2021246623
Štátna pokladnica
7000310609/8180
Ján Greššo, riaditel'
alebo "DAB")

ČLÁNOK II.
Predmet zmluvy a lehota plnenia zmluvy
1.

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať pre objednávatel'a reklamu v nasledovnom
rozsahu:
uvedením spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. a umiestnením loga
spoločnosti Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. na reklamnom paneli, ktorý
bude inštalovaný do 31.12.2011 vo foyer DAB a v bulletine k niektorej z inscenácii
z programu DAB (ďalej len "inscenácie") (ďalej len "reklama").

ČLÁNOK III.
Cena a platobné podmienky
1. Objednávatel' a zhotovitel' sa dohodli na cene podl'a tejto zmluvy v celkovej výške
2.200 EUR (slovom: dvetisícdvesto eur) za reklamu (ďalej aj ako "čiastka alebo "suma"
alebo "cena"). K uvedenej čiastke sa pripočíta DPH v zmysle platných predpisov.
2. Objednávatel' uhradí dohodnutú sumu Ivrátane DPHI na účet zhotovitel'a č. účtu
7000310609/8180 do 10 dní od podpisu tejto zmluvy.
3. Zabezpečenie všetkých záväzkov súvisiacich s predmetom tejto zmluvy voči tretím
osobám (subdodávatel'om
zhotovitel'a), vrátane úhrady odplaty za ich služby pre
zhotovitel'a je povinnosťou zhotovitel'a.

4. Ak zhotovitel' nesplní záväzky dohodnuté v tejto zmluve a objednávatel' nemôže využívať
reklamnú plochu a reklamnú činnosť v súlade s touto zmluvou, má objednávatel' právo na
vrátenie celej zmluvne dohodnutej ceny.
ČLÁNOK IV.
Spoločné ustanovenia
1. Zhotovitel' je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pokial' objednávatel' nezaplatí dohodnutú
cenu podl'a tejto zmluvy. Objednávatel' má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotovitel' nesplní
ktorýkol'vek z jeho záväzkov podl'a tejto zmluvy.
ČLÁNOK V.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je mozne meniť len obojstranným prejavom vôle oboch zmluvných strán
formou písomného dodatku.
2. Zmluvou neupravené podmienky tohoto vzťahu sa posudzujú a riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. Obidve zmluvné strany tejto zmluvy zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podl'a ich práva a
slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumitel'ne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi podpismi.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými
stranami.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú
stranu.
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