
ZMLUVA O PRENÁJME DVD NA VEREJNÉ PREMIETA

BONTONFILM a.s.
So sídlom: Na vrátkach 1F 

841 01 Bratislava
Zastúpené riaditeľom: Ing. Milan Brindzík 
IČO: 36006858 
IČpreDPH: SK2020462928 
Bank. spojenie: Tatra Banka 
Číslo účtu/ IBAN: SK20 1100 0000 0029 2387 8128

(ďalej len distribútor)

a

PREVÁDZKOVATEĽ PROJEKCIE (názov zariadenia): Obecný úrad Sučany
Adresa zariadenia: Námestie SNP 31,038 52 Sučany

Charakteristika a účel projekcie:
Doba prenájmu práv (dlhodobé) - dátum: od 01.08.2021

Právnická osoba:
Obchodné meno: Obec Sučany
Právna forma: všeobecná verejná správa
So sídlom: Námestie SNP 31,038 52 Sučany
V zastúpení: Martin Rybár, starosta obce
IČO: 00316 938
DIČ: 20 20 59 50 16
IČpreDPH: -
Platca DPH (áno -  nie): nie
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK49 090 0000000035 15 56 027

(ďalej len prevádzkovateľ)

uzatvárajú túto zmluvu:

1. Distribútor sa zaväzuje prenajímať prevádzkovateľovi DVD/BD/mp4 za účelom verejného 
premietania a prevádzkovateľ sa zaväzuje tieto nosiče premietať a zaplatiť distribútorovi ich 
prenájom (tzv. „výpožičné“).

2. Na základe mailovej objednávky distribútor vystaví prevádzkovateľovi projekcie faktúru splatnú 
do 7 dní odo dňa vystavenia.
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3. Prevádzkovateľ uhradí za jednotlivé tituly dodané podľa písomnej objednávky stanovenú čiastku 
vrátane 20 % DPH, a to na základe vystavenej faktúry a v lehote splatnosti.

4. Prevádzkovateľ projekcie sa zaväzuje vrátiť vypožičaný nosič do 3 dní od posledného termínu 
nahlásenej projekcie.

5. V prípade poškodenia zapožičaného nosiča sa prevádzkovateľ zaväzuje zaplatiť škodu spôsobenú 
distribútorovi, a to v výške bežnej ceny predmetného nosiča a titulu pre videopožičovne (podľa 
aktuálneho cenníka).

6. Akékoľvek zmeny týkajúce sa právneho subjektu, jeho adresy a bankového spojenia je povinná 
zmluvná strana, na ktorá sa tieto zmeny vzťahujú, okamžite oznámiť druhej zmluvnej strane.

7. V prípade omeškania platby faktúry podľa bodu 4. tejto zmluvy, zaplatí prevádzkovateľ 
distribútorovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

8. Distribútor je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak si prevádzkovateľ neplní svoje záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy a Z nej vyplývajúcich zmluvných vzťahov.

V Bratislave dňa: 09.06.2021
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