
zmuvA o pRENÁTME DVD NA vEREďNÉ pREmTANiE
B0NTONFmM a.s.
So sídlom: Na Vráti(ach lF

84101 Bratislava

|Zčag?g::áä?5d!tel'om:Ing.ManBrindzík
IČ pre DPH:  SK2020462928

äíg.úsä#äeÁE:gk82BOT|aoooooooo2923878|28

(ďalej len distribútor)

a

PREVÁI)ZKOVATEĽ PROJEKCIE (názov zariadenia):  Obec Vínohrady nad Váhom
Adi.esa zariadenia:   Obecný úrad 355

ChHalsteristikaaúčelprojékcie:bi;Zäia/i:eÉrg:zŔe:tTieffipv*#/Preveľejno§ťjkultimospoločenská

Doba prenájmu práv (dlhodobé -jednorazové) -dátim:   jednorazovo  26.08.2022

Právnická osoba:
Obchodné meno:            Obec vínohrady nad váliom
Právna forma:                  Obec
So sídlom:                       01]eoný úrad 355,  925 55 Vinohrady nad váhom

]Včsa:Stúpení:                  8#:=čcoa4obce lng. Eva Hanusová
DIČ:    .                               2021002357
IČpreDPH:

31g:PépsEoiä=eTnie):úe,aťsuobočkasered'
Číslo účtu:                         SK89 0200 0000 0009 2302 8132

(ďälej len prevádzkovatel)

uzatvárajú túto zmluvu:

4Jv

•`,     `i

' .... '`+     `          .

1.Distribútorsazaväzujeprenajímaťprevádzkovatel'oviDVDflD/mp4zaúčelomverejného
premietania a prevádzkovatel' sa za.väzuj e tieto nosiče premietat' a zaplatit' distribútorovi ich
prenáj om (tzv. „výp ožičné").

2. Na základe mailovej objednávky distribútor vystaví prevádzkovateľovi proj ekcie fáktúru splaúú
do 7 dní odo dňa vystavenia.
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3.  Prevádzkovater uhradí zajednotlivé tituly dodané podl`a písomnej  objednávky stanovcnú čiastku
vi.átaim 20 % DPH. a to  na základe vystavenej  faktúry a v  leliote splatnosti.

4.  Prevádzko\Jater projekcie sa zaväzuje vi.átit. vypožičan}'; nosič do 3 dní od  posledného termi'nu
nahlásenej  projekcie.

5.  V  pi.ípade poškodenia zapožičaného nosiča sa prevádzkovatel` zaväzuje zaplatit` Škodu spôsobenú
disti.ibútoro\;i.  a to v výške bežnej  ceny p].edmetného nosiča a titulu pre videopožičovne (podl`a
aktuálneho cenni'ka).

6. Akéko]`vek zmen}' týkajúce sa právneho subjektu. jeho adresy a bankového spojeniaje povinná
zmluvná strana. na ktorú sa tieto zmeny vzťahujú, okamžite oznámiť druhej zmlu\ĺnej  strane.

7.  V prípade omeškania plaiby faktúry podľa bodu 4.  tejto zmluvy. zaplatĺ pi.evádzkovateľ
disti.ibútorovi  úi.ok z omeškania vo výške 0,1  °/o dlžnej  čiastky za každý deri omeškania.

8.  Dist].ibútoi.je oprá\ĺnený od zmluvy odstúpiť, ak si  prevádzkovatel. neplni' svoje záväzky
vyplývajúce z tejto zmluvy a z nej  vyplývajúcich zmlwných vzt.ahov.

9. Zmlu\ĺa sa vyhotovuje \J dvoch origináloch, pričom každá strana dostane pojednom originály,
zmluva  je platná dňom podpisu oboch strán a účinná  nasledujúci deň po zverejneni' na webovom
sídle  obce.

v Bra,is,ave dňa:   .S .,..é)...2.9.2€ Vinohrady nad Váhom 25.07.2022

ľ-\

Podpis a ĺ zástupcu prevádzkovatel`a




