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Touto dohodou l'ä dojcdnáv« zabezpečenie ozvucenia podujalia alebo zapozicanic zvukovc] h.:clmjLy Islra ( 'elln:1
medzi:

I. Puskytovatcľom: lstra Centrum. centrum pre voľn)' cas a kuliúmc zariadenie
Hradištná 43, 84 J 07 Bratislava
Zastúpené: p. Šimkovičom Rastislavom, riaditeľom
IČO: 30g J04 93 DlČ: 202090820g
bank. spoj. a Č. ú.: VÚB DN\!, 20334032/0200

Názov, meno: ..(eí.yff)?!(41 J.::??d'y.!!t!t .
zastúpené: c1'.?t.e.q! '(]{~ a.~!./Z .

. f/r4 d/.? / tla 43 rf r;j['J!f Zt-71Iľ..s'4r(/Aadresa, bydlisko: .

IČO : }J!..f.f.}.r.~Ý........ č. účtu bank. spoj.: .

ČOP v prípade fyzickej osoby alebo kontakt: .

a
2. Objednávateľom:

za nasledovných podmienok:
] . Zapožičanie a použitie zvukovej techniky na podujatiach sa dojednáva Jen vrátane zodpovedného zvukára
lstra Centra.

2. Zapožičaním a použitím zvukovej techniky sa rozumie poskytnutie techniky a realizácie zvuku v rozsahu
použitia minimálne jedného mikrofónu.

3. Istra Centrum ako poskytovateľ uvedených služieb môže v záujme ústretovosti a podpory miestnych kultúr-
no-spoločenských organizácií a spolkov naviazaných na rozpočet mestskej časti Devínska Nová Ves alebo
v prípade poskytnutia služieb samotnej mestskej časti individuálne posúdiť a dojednať iné sadzby, ako sú
uvedené v bodoch 4,5 tohto odseku.

4. Cena za zapožičanie techniky a realizáciu ozvučenia v priestoroch Istra Centra: 16,60 € / l hodina.
5. Cena za zapožičanie a realizáciu ozvučenia mimo Istra Centra: dohodou, minimálne 166,- € .

6.~~;!~Qč.k.~~;f.,;r.~~ď~~()P.(f.~~,d~ podujatia ~ s · I?.- /!:<..:3
b) dojednaný čas od 7. ......•.••••.•. do h., tj. celkový počet hodín

7. Doj ednaná cena za zapožičanie tecluuky~ea~áciu zvuku:
a) v ~riesto:och Istra Centra J?. :;.!!:. €,
b) IIDmo pnestorov Istra Centra €.

8. Objednávateľ je povinný uviesť presné údaje a informácie o podujatí a čase, ma ktoré požaduje vyššie
uvedené služby,

9. I~tra. ~~ntru111,ako ;ykonávateľ ?bj~dn~!cl~b, nezodp?ved~ za ned~~tatky n~ ~trane 0v~j,ednávateľa,
týkajúcich sa nesprávneho odha, - - - --- '- _L •.• -._ .•..•_--. - .~~.1 n ••~ NO 1WWP. mml!<lt alebo
obmedziť odborné zvládnutie pr

Dátum: .t.~:.!!....!.:!?.!3


