ZMLUVA O REKLAME
uzataroteflá medzi zmluvnyrni Stfanami:

Banskobystĺic\ý pivovar' a.s.
so síďom Sládkovičova37,974 05 BanskáBysľica

ĺČo:zelszsoz
tČ opH: sK2022172526
spoločnost' zapisanáv obchodnom ĺegistri okĺesnéhosúdu Banská Bystrica
odďel Sa, vložka č.: 953/5
Zasúpená: Mgr. Katarína Bičanová, obchodná ĺiaďteľka
(ďalei ako,,Pivovaľ')
a

Mesto Tutzovka
so sídlom: Stred 178, 023 s4Turzovka

ĺČo:oozt+zzt

DIČ:2020553315 (nie je platcom DPH)
Zasúpený:JUDĺ'Ľubomír Golis, primátoÍ mesta
(ďale| ako,'Poskytovateľ')
Piuouar a Posfu,ŕouatel' (ĺpolu aj ako ,,Zľnluuné stľan1l" a samostatne aj ako ,,Zmlauná strana') uTatuárajú
Zmlauu o reklarne (db@ ako ,,Zrľlluua") s nasledoun1m obsabom:

ýnto

tĺito

USTANOVENIA A PREDMET ZMLUVY

1

7.1' Pivovar je ptávrucká osoba zriadená a jeswuiúca podľa právneho podadku Slovenskej tepubliky,
ktoĺá v ľámci svojej h_lavnej obchodnej činnosti vyába pivo a nealkohoľcké nápoie.
1'.2 Pľedmetom Zmluvy je závázok Poskytovateľa zabezpečit' propagáciu a teklamu Pivovaru poďa
oodmienok dohodnuwch v teito Zmluve na oĺoiekte Tuľzovské leto 2022 (ďalei ako ..poduiatie'1.
Zoznamjednotliých podujaď worí príloha č' 1 te|to Zmluvy'
2

2.t

A REKLAMA

Poskytovateľ sa zaväzuje počas celej platnosti tejto Zmlwry poskytovat' Pivovaru propagáciu

a

ĺeklamu nasledovnŕn spôsobom:

2.1''1' Zvetejtit' logo Pivovaru na informačných billboaĺdoch, letákoch, brožútach, internetovej
sľánke podujatia a pod., infoĺmujúcich o mieste a dátume konania podujatia., v počte poďa
vzátjomĺej dohody.

2.1'.2 ĺJmožnit'umiestnenie reklamného banneĺu a ďalších reklamných mateÍiálov s logami
Pivovaĺu v priestotoch konania podujatia poďa vzájomnej dohody. Reklamné materiály dodá
a zapožičiaPivovaĺ.

2.2 Poskytovateľ sa

z'3

zaväzuje dodat' Pivovaĺu dokumentáciu o poskytnutej propagácii a reklame poďa
bodu 2.1., a to najneskôr do 7 dní od ukončenia Zm\avy'
Pos\tovateľ sa taktiež zaväzuje po celú dobu trvania tejto Zmlur,y šĹriťdobĺémeno Pivovaru
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URPINER/Kaprál.
2.6

v celom ateáLt
Poskytovateľ tak zabezpečí, aby ednotlir'í predajcovia počas konaria poduiatia
plastových
podujatia nepĺedávali prvo iných značĺekv sudoch, v plechovkách, v sklenených

flašíach'
lmnei
ioJnntlirr
na j9dn9ľéJd"l^y,?ľ,:ľ^rx::y
vstupenky _^
2.7 Poskytovateľ zabezpečiPivovaru voľné -_^'''^^_l-''
2.8 Poskytovatel' pĺeďážĺzozn^rn poduiatí zahtnuý.c!,$o Brojektu Tuĺzovske leĹo ZvZz'

dohody'

3
3.7
3.1..t

Posi<ytovateľovi patrí za tiadĺe rei<lamné pLrrenie poďa čIánku 2
Pivovat poskytne vo forme tovarovéh<; pln-enia
-^1-^ ,7^1---^.
zO svojho
Pivovaĺ poskytne P;;_kŕ;,.ľovi .1o 15 dní odo dňa podpisu' teito Zmluly tovar
rryšpecifikovaý
bude
Tovar
2.500,EUR (vĺátane Ďľp'
pr"a*ň":áa poftÍ;|i;

teito Znj:uvy odmena' ktorú

't';J".r.

3.7.2
3.2

5.3

3.4
3.5

3.6
3.7
3.8

Mgľ. Ágáta Machovčákováz +427 907 838 420.

4

DOBA TRVANIA ZMLI.IVY

4.7 Táto Ztĺl7uva sa uzasĺáta na dobu uĺčitu,a to crd aL06.2022 do 37-08.2022.
4.2 Túto Zmluvu jemožnéukončit' takĺežv,.fooveďou ktoĺejkoľvek zo Zrrluvných
4.3

5
5. 7

stľán, ato ajbez

uvedenia dôvodu' Výpovedná doba je ]' mesiac a začne plynút' v prvy deň kalendáĺneho mesiaca
nasleduiúceho po kalendátnom mesiaci, v ktoĺom ie výpoveď doručená dľuhej Zm\:.ĺnei stfane.
Ktoĺákoľvek zo Zm|uvných sffán je oprávĺená odstupit' od tejto Znluvy:, ak ju dtvhá zo
Zmluvných stľán poruší podstamým spôsobom. Táto Zrrluva v takom pĺípade zalljkĺe ihneď ako je
odstupenie doľučenédĺuhej Zmluvnej StÍane.

DORU

V prípade, ak

bude poďa teito Znluvy potľebné dotučovať druhej Zmluvnei strane akúkoľvek
písomnost', doručuje sa táto písomnost' fla adĺesu Znluvnel stfany uvedenú v príslušnom Íeglstn
(napr. obchodný register, Zivnostenský register) pokiď Íue te druhej zmluvnej stfane ýslorme
písomne ozÍlamen^ lna adĺesa rl.a doľučovanie. AK z príslušnéhoÍeg1stfa nevypýa žiadna adresa na
doľučovanie, doručuje sa n adĺesu ur'edenú v úvode telto Zmluvy pokiď rue e druhei zmluvnej
ak sa
oznámená iná adľesa na doručovanie. V
stÍane

Z}.t}-;L]vÄ O

Rlili',Á.\'lli

S"tRÄNÄ 2 z

3

dodtžani týchto podmienok vräĺako nedoručená, ZmIwvné stfany sa dohoďi, ze účinkydoručenia
nastávaiít spätne nasledujúci deň po odoslaní zásiell<y Zmluvnou stfanou, ktorá zásielku doručuje, a
to aj v prípade, ak sa dfuhá Zmluvĺá strana, ktoĺej F zásíelka ufcena, neoboznámi s obsahom
doručovanej zásielky.

6

z^vEREČNÉUSTAI\oVENIA

6.1 Táto Zriuva nadobúda platnosť a účinnost'dňom jej podpisu obidvoma ZmluvnÍ.mi stranami.
6.2 ZnIuvný vzťah založeý touto Zm]uvou sa sptavuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 zb.
obchodný zákonník (ďale| aj ako ,,obchodný zákonník') v zneni neskoĺšíchpĺávnych
poažiĺakolíznych noĺiem.
6.3 V Zmluvou neupravených vzťahoch vznikajúcich medzi Zmluvnírmi stranami v súvislosti s touto
Zmluvou sa primeľane aplikujú ustanovenia obchodného zákonnil<a,
6.4 v prípade, ak bude niektoĺá čast' Zmluvy neplatná, ĺemá tÁto skutočnost' vplyv na platnosť
a účinnost'ostatflých dojednaní tejto Zmluvĺých strán. V pľípade, ak ie niektotá čast' Zm|uvy
neplatná alebo ak sa neplatnou stane neskôľ, použije sa na úpĺavuvzťahov medzi Zmluvn;ýĺni
stÍanami zákonnáĹtptava,ktoú je svojou povahou najbhžšia úmyslu, ktoý Zmluvné stľany sledovali
a slovenských pĺávnych predpisov, bez

pri azatváĺanl tejto

Znluvy'

6.5 Akékoľvek spoĺy vyplýrvajíĺcez

tejto Zmluvy, wátane sPoÍov o platnost' Znluvy samotnej alebo jej
rozhodnuté
pĺejednané
a
všeobecnými súdmi Slovenskej ĺepubliky poďa pľávneho
budú
časti,
poĺiadku Slovenskej republiky.
6.6 Túto Zm]uvu možno menit' alebo dopĺňat' len písomne, ťoĺmoudodatku, so súhlasom oboch
Zmluvných strán.
6.7 Zn'illvĺéStťany prehlasujú, že majú' plnú spôsobilosť k ptávnym úkonom a svoju vôľu uzavrieť
tuto Zmluvu uzavreh slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiadna zo strán nekonala vomyle,
tiesni, či zanápadne neýhodných podmienok.
ó.8 ZnLuvné stfany ptehlasujú, že si túto Zmluvu ĺiadne pĺečítali,potozumeli jej obsahu a na znak
súhlasu iu podpisujú.

Banskobystľický pivovaľ, a,s:

Mesto Tuľzovka

'

V Banskej Bystrici dňa07.06'2022

V Tutzovke din 07.06.2022
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Pfítoha č. 1
KZMLUVE O REKLAME
Zoznam ednodirných poduj
j

02.07.2022
13.08.2022

atí:

- Hudobná noc v Tuĺzovke (festival na amfiteátn)
_Twzovka plná hudby a zábavy (hudobno-zábavný ptogram

14.08.2022- Turzovská ciftovačka (stretnutie heligonkáĺov)

na námestíJuaja Tuĺza)

_ spĺievod mestom a 50. ĺočníkBeskydských slávností (}'lu'ný folklórny pĺogram).
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