DOH O DA

-3

B / 2014
o zabezpečení ozvučenia a zapožičani zvukovej techniky Istra Centra
Touto dohodou
Centra

sa dojednáva

zabezpečenie

č

ozvučenia

podujatia alebo zapožičanie

zvukovej techniky

[stra

medzi:
l. Poskytovateľom: Istra Centrum, centrum pre voľný čas a kultúrne zariadenie
Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Zastúpené: p. Šimkovičorn Rastislavom, riaditeľom
IČO: 308 )04 93
DIČ: 2020908208
bank. spoj. a Č. ú.: VÚB DNV, 20334032/0200

;. Objednávateľom:

Názov, meno

!!ľl!fi/l.~7!1Jíjt.fJ~
=;:;~i15;l·:!r?~~foÍj..

Adresa, bydlisko:

Fakturačná adresa
IČO

I

uhca a č ..

PSC

mesto

v prípade ak nie je totožná

1y.ť.f.!.r.!.~fČOP v prípade

.

s adresou

.

kontakt

fyzickej osoby:

telef.,mail:

.

za nasledovných podmienok:
l. Zapožičanie a použitie zvukovej techniky na podujatiach sa dojednáva len vrátane zodpovedného zvukára
Istra Centra.
2. Zapožičaním a použitím zvukovej techniky sa rozumie poskytnutie techniky.
3. Istra Centrum ako poskytovatel' uvedených služieb môže v záujme ústretovosti a podpory miestnych kultúrno-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. Účel, termín a čas Mapož~niu
techniky a realizácie zvuku:
/ . 3
/-tJ
a) názov (ÚČel)
/J..(:«:.:.?~~ Ab'~
..:
, dátum podujatia
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,
b) dojednaný čas od ..
do
/.L
h., t.j. celkový počet hodín
.
7. Dojednaná cena za zapožičanie techni~
r~lifáciu zvuku:
a) v priestoroch Istra Centra
.f..Čt/!P..{/.
€,
b) mimo priestorov Istra Centra
€.
8. Objednávateľ je povinný uviesť presné údaje a informácie o podujatí a čase, ma ktoré požaduje vyššie
uvedené služby,
9. Istra Centrum, ako vykonávatel' objednaných služieb, nezodpovedá za nedostatky na strane objednávateľa,
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týkajúcich sa nesprávneho oc1h~ňn
obmedziť odborné zvládnutie
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