
Zmluva o reklame
uzaWorená na základe ustanovenia 5 269 ods. 2 Obchodného zákonnika medzi

zmluvnými stranami

Poskytovateľ reklamy: Obec Kluknava
Sídlo: Obecný úrad Kluknava 177, 053 51 Kluknava
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Kováč, starosta
IČO: 00329274
DIČ: 2021331477
Bankové spojenie SKO6 5600 0000 0034 11984001
(ďalej len „ poskytovater‘)
a
Objednávateľ reklamy: Alkon SV, s.r.o.
Sídlo Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves
ičo: 45261 661
DIČ 2022909218
iČ DPH: SK2022909218
Zapisaná. Obchodný register Okrasného súdu Kopšice I. oddiel Sro, vl.

č.24531N
Zastúpená: Ing. Vladimir Mižík. konateí
Bankové spojenie: SK 0511 0000 0000 2920 8265 84
(ďalej len ‚.objednávater‘)

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinnosti zmluvných strán za účeiom
odplatnej propagácie a prezentácie obchodného mena a loga objednávateľa na XV. ročníku
kluknavských fálklórnych slávnosti.

2. Objednávateľ sa Odo dňa účinnosti tejto zmiuvy stáva partnerom poskytovatefa.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávater sa zavázuje poskytnúť poskytovateľovi finančnú podporu ako odplatu za a propagáciu
obchodného mena a loga objednávateía v prevedeni po vzájomnej dohade zmiuvných strán na XV.
ročníku Kluknavských folklómych slávnosti. ktoré sa uskutočnia dňa 01.09.2019v obci Kluknava.
2. PoskytovateF sa zavázuje, že za poskytnutú finančnú podporu zabezpeči propagáciu obchodného
mena a loga na pozývajúcom plagáte.
3. Objednávateí sa zaväzuje spolupracovaf S poskytovateľom a poskytoval mu súčinnost‘ potrebnú na
to, aby mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmiuvy.
4. Poskytovateí sa zavŠzuje, že svoje závázky podía predchádzajúcich ustanoveni zmIuvy vykoná
riadne a včas a v súlade s touto zmluvou, s náležitou odbornou starostlivost‘ou a v takom rozsahu, aby
neutrpelo ujmu dobré obchodné meno objednávateľa.
5. Poskytovateľ sa zavázuje, že si vopred s objednávateľom odsúhlasi rozsah a formu prezentácie
jeho obchodného mena.
6. Poskytovater sa zavázuje, že v pripade, ak bude mať vedomosť o tom, že nebude schopný dodržať
riadne a včas všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, oznámi to bez zbytočného odkladu
objednávateFovi.

Článok III
Finančné plnenie a platobné podmienky a trvanie zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že výška%jinaqčnej podpory poskytnutej objednávateľovi počas
folklórnych slávnostl jekQQ- EUR (slovom: eur) vrátane DPH.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate poskytne poskytovateFovi tinančnú podporu formou
bezhotovostného platobného styku na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy
najneskór do 09.08.2019.



3. Finančná podpora sa považuje za uhradenú odpisaním sumy z bankového účtu objednávateľa,
ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodU, že táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú ato do dňa 01 .09.2019.

Článek IV
Záverečné ustanovenia

1 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa spravujú podfa ustanovení
Obchodného zákonnika v aktuálnom platnom zneni a ostatnými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky neskorších predpisov.

2. Zmluvu je možné meniť a upravovať len formou pisomných dodatkov uzatvorených k zmluve a
podpisaných obidvoma zmluvnými stranami.

3. Túto zmluvu je možné kedykoívek ukončit na základe pisomnej dohody obidvoch zmluvných strán.
V dohode musía byt vysporiadané všetky vzfahy, které vznikli na základe tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sů oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy, a to v prípade porušenia zmiuvných
povinnosti vyplývajúcich z tejto zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, Z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá
zmluvná strana.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujůcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateía.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečĺtali, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vóIi. že je
určitá S zrozumiteFná, že súhlasia s celým jej obsahom. že nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

40 Uk÷

V Spišskej Novej Vsi 13.8.2019

Za objednavatela Za p tĎva

Inq ‘1dimirtAižik Ing. Štefan Kováč

konztei iikon Šv, s.r.o. starosta obce Kluknava


