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Objednávka VIDEO FILMU S FOTOGRAFIAMI
Dodävateľ:

[Obchodrľ^nazov jlng. Martin Nagy- MANGO VIDEO STUDIOr

Zastúpený Ing. Martin Nagy
Sídlo Janovikl72,08203Lemeäany
100 43 996 370
DIČ 3044921339

Bankové.pcjeme Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu 7531019001/5600
Telefóime cislo '0948 529 593

e-matl: mangovideo@centrum.sk
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ČIánokI
Predmet objedHávky

1. Prednietoni tejto objtíánávkyje Balík A ajtíbo Baiík B:
Balik A Balik B

natočenie výstižného prezentačného videa g litalkami
natočenie výstizného prezentačného videa o abcio obci

spracovanie videa (stodh) spracovame vídea (stnh)
nafotenie profesionálnycli fotografíí bez obmedzeného nafotenie profesionáLiych fotografíí bez obmedzeného
počtu (záleží od veľkosti obce) počtu (záleží od veľkosti obce)
odovzdanie prezentaČného víďea spolu s foŕografianu jiahratie zvukového záziianra v slovenskomjazyku
na DVD s popisom - 1 ks (informácie o obci), kfoiý bude súcasťou videa

udovzJajue piťZĽntačnäiu víucgftípulii> folugí'iiíiiiiíii7na DVD s popisom -1 ks
Vvber: z-ŕ

v

Clánok II

Miesto a termín plnenia objednávky

Miestom plnenia objediiávky bude samotná obec, v ktorej sa budú natáčať profesionálne zábeiy podFa1.
vybraného Balíka

2. Tennín pbiema objednávky bude vopred dohodnutý so starostom obce

'ľennín odovzdania prezentacného videa s fotografíaini bude najneskor do šiestich niesiacov odo dňa natácania3.
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Clánok III

Cena zajyedmet ^bjednavky a platobné pqdmienk^ .T

Celková cena zalmíajúca prtídniĽt: tAjudnávky i^odľa člmiku I tejto ,9
^ JK ./<?.....)

1. 01
objednávky je stanoveiiá im : ......^.íA7/r(BAi

Culková ceira stíiTiovená v l)odc l totito clánku btidu vyiilatena podra dobody medzi dodávatuľt.mi a2.
objcdTiávateľom a bnde uvydená v člájikn VI tejto olyedtiávky



V prfpade záujmu o väcsí poíet DVD 8 popisom je cena za DVD Áno / pocet ks Nie
3.

3,99 EUR/kus.

Vpripade záujmu o natočeme kultúmeho podujatia v obci v konkrétny deň Áno Nie
4." v

y

V prípade záujmu o nahratie komentovaného textii ešte v inom jazyko. Ano Nie
5.

(anglickýjazyk, nemeckýjazyk)je príplatok:.................................. EUR

V pripade oneskorenej úhrady faktáiy je obiecbiávateľ povinný uhradiť dodávatefovi poplatok z omeiSkania vo6.
výäke 0,5 % z hodnoty neuhradenej íaktuiy za každý deň oimegkania.

Článok IV
ĎaIsÍe ustanovenia

V obci sa natočia ulice, kostoíy, parky, intiavitán obce, kultúme a iné paima&y, foldómy stiboT. Sportové
I.

Arisfcá, nieffo výjiimočné, cím obec difiponuje a vseíko to, co bude starosta požadovať

ObjednávateF je oprávnený od zmluvy odsti^iť bezplaíne do 3 pracovných dní odo dila podpísamä2.
objednávky.
V prípade odstúpenia od zmluvy po termíne uvedenom v bode 2 tolito dánlai,bude produkt yyhotovený a3.
vystavené faktáry podľa dohodnutých podmienok

4. O^ednávka je po podpísaní objeiinávsteFom pre odidve strany záväzná.

Objedn&vateľ sáhlasá so spracovaním osobných údajov o subjekte, za účelom ponúkania obchodu alebo služieb
5.

podľa zákona 428/2002 Z.z, o ochcane osobnýchúdajov.

Dodávateľ sa po odovzdani prezentačného videa a fotografií a zaplatení celkovej snuny, vzdáva výhradnýcli6
autorských präv, fctoré tymto diíom nadobúda obec.
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ClánokV
w

Dalšieustanovenia

Objednávka nadobúda platnoeť dňom podpdsu objednÁvatera.
PokiaT níe je v tejto otgednávke dohodnuté iné, ríadía sa piávne pomery z nej vyplývajúce ustaiioveniami2.
obchodného zákonnflca.

Objednávateľ prehlasuje, Ís sa oboznámil s obsahom tejto objednávky, že nebola dohodnutá v tiesni ani za3.
uiakSienevýliodnýchpodmienokažejuuzavrelzvlastnejvôle, UTČite,váäieazrozumiterne.

4. Táto ôbjedjiáviaje vyliotovená v ávocli vyhúíovej-uacJi. Kažáá síraiia dňsíaiiejedjio vyliĎtovejue.

ČfónokVI
Poznämky
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