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ZMLUVA O ZABEZPECENI REKLAMNYCH~, ~

A PROPAGACNYCH SLUZIEB

(§ 262 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov)

l. Zmluvné strany

1. Kultúrne a spoločenské stredisko
Jašíkova 179, 023 54 TURZOVKA
v zastúpení: Darina Bajáková
IČO: 00145254
DIČ:2020550389
Banka: Prima banka Slovensko, a.s,
IBAN: SK83 5600 0000 0077 4682 9001

(ďalej len obstarávateľ)

a

2. Stavob. SK, S.r.o.
Štúrova 37,02354 Turzovka
v zastúpení: Ľubomír Malicher
IČO: 46597034
DIČ: 2023474673
Banka:
mAN:

(ďalej len objednávateľ)
II. Predmet zmluvy

1. Obstarávateľ sa zaväzuje po dobu trvania platnosti tejto zmluvy zabezpečovať reklamné a
propagačné služby spočívajúce v propagácií obchodného mena objednávateľa.

2. Obchodné meno bude propagované počas medzinárodného festivalu Beskydské slávnosti
a Turzovské leto 2019 (termín konania 22.06. -18.8.2019).

III. Povinnosti a záväzky obstarávateľa
1. Obstarávateľ sa zaväzuje zrealizovať reklamu objednávateľovi nasledovným spôsobom:
a) umiestni logo spoločnosti v priestoroch konania kultúrnych podujatí Drotária, Rock

Beskyd Fest, Turzovka plná hudby a zábavy, Beskydské slávnosti 2019.
b) predloží objednávateľovi fotodokumentáciu z umiestnenia loga spoločnosti v priestoroch

konania podujatia. Uvedenú dokumentáciu dodáva obstarávateľ do 15. september 2019.

IV. Povinnosti a záväzky objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje:
1. Dodať obstarávateľovi jeden kus loga spoločnosti v grafickom formáte - pre realizáciu

reklamy v zmysle článku III.
2. zaplatiť obstarávateľovi dohodnutú cenu na základe článku V. tejto zmluvy.
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V. Odmena za poskytované reklamné a propagačné služby
1. Za riadne zabezpečenie a vykonanie služieb uvedených v článku III. prináleží

obstarávateľovi odmena vo výške 300,- € (tristo eur) Cena je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Obstarávateľ nie je platca DPH.

VI. Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť obstarávateľovi dohodnutú čiastku na základe faktúry

vystavenej obstarávateľom.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 Zák. Č. 222/2004 Z. z. o DPH.
3. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia.

VII. Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu Určitú do 22. augusta 2019, včítane.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden výtlačok dostane

obstarávateľ aj eden výtlačok objednávateľ.
2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmeny tejto zmluvy možno robiť iba písomne, a to formou dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili podľa svojej pravej a slobodnej vôle,

bez nátlaku a tiesne, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, na znak čoho túto zmluvu po
prečítaní vlastnoručne podpisujú.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s § 2 podľa
Zákona Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom
registri zmlúv podľa § 47 a Zák. Č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení a doplňa Zák. Č.
40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopÍňajú niektoré zákony. Povinná osoba predloží objednávateľovi písomné potvrdenie
o zverejnení zmluvy alebo informácie o uzatvorení zmluvy v termíne do troch pracovných
dní od jej zverejnenia s dátumom jej zverejnenia.

V Turzovke, dňa 28.5.2019

Kultúrne a spoločenské strediska

........~&~t.;t
obs~'á~atel'

StavoblIS ,sro
STAVEBNO - OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ
Štúrová 37, 023 54 Turzovka
IČO: 46597034 DIČ: 2023474673

Tel.: 05801 245
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