
ZMLUVA o spolupráci
uzaworená podl‘a 269 ods. 2 zákona č. 5131991 Zb. — Obchodný zákonník

Zmluvné strany

Obec Kluknava
Obecný úrad
Kluknava Č. 177
053 51 K)uknava
iČo: OO 329 274
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SKO6 5600 0000 0034 1198 4001
V zastúpení: Ing. Štefan Kováč

starosta obce
(ďalej ako „dodávater‘)

a

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Stefánikova 17
811 05 Bratislava
Zapísaná v registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
ICO: 31 595 545
DIČ: 2021097089
iČ DPH: 5K7020000746

Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, as.
IBAN: SKG5 5600 0000 0012 0022 2016
V zastúpeni: Ing. Slávka Miklošová, predsedníčka predstavensWa a generálna

ňaditeľka
a

Ing. Peter Polakovič, člen predstavenstva
(ďalej ako „objednávatel“)

Článok I
Predmet zmluvy

Predmet zmluvy Worí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti KOMUNÁLNA
poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, v rámci XV. ročnika kluknavských folklórnych slávností pod
názvom „A ot Kľuknavi edzem mir, ktoré sa uskutočnia dňa 1. septembra 2019. Propagáda
objednávatel‘a bude uskutočnená spósobom uvedeným v článku II tejto zmluvy.

Článok II
Záväzky zmluvných strán

1. Dodávatel‘ sa na základe tejto zmluvy zavázuje propagovať meno spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group nasledovne:

a) umiestnením reklamného banneru objednávatel‘a
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2. Dodávatel‘ sa ďalej zaväzuje dbať na bezchybnú propagáciu Objednávateľa počas celého zmluvne
dohodnutého obdobia.

3. Dodávatel‘ sa dtalej zaväzuje dodať Objednávateľovi fotodokumentádu plnenia predmetu tejto
zmiuvy.

4. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje uhradiť dodávaterovi na aktivity podl‘a článku I
tejto zmluvy zmluvnú čiastku vo výške 240 EUR (slovom dvestoštyridsať EUR) na hore uvedený účet
dodávatel‘a.

Článok In
Účinnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou a účinnosťou od dátumu podpisu Zmluvy do 1.9.2019,

Článok W
Ostatně dohody a záverečné ustanovenia

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť iba za podmienok ustanovených
v Obchodnom zákonníku.

2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, každý s platnosťou originálu. Jeden exemplár obdrží
Objednávatel‘ a jeden Dodávateľ. Súčasne obe strany prehlasujú, že zmluva nebola vyhotovená
v tiesni, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnowčnými podpismi.

3. Dodatky k tejto zmluve sú možné len v písomnej forme po podpise obidvoch zmluvných strán.

V obci Kluknava, dňa V Bratislave, dňa 22. augusta 2019

Ing. Štefan Kováč 1n9. Slávka Miklošová
starosta obce preds‘edníčka predstavenstva

$ generálna ňad‘Fel‘ka

Ing. Peter Polakovič
člen predstavensWa
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