
Zmluva o reklame
uzatvorená na základe ustanovenia * 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi

zmluvnými stranami:

Poskytovatel‘ reklamy: Obec Kluknava
Sídlo: Obecný úrad Kluknava 177, 053 Sl Kluknava
Štawtárny zástupca: Ing. Stefan Kováč, starosta
IČO: 00329274
DIČ: 2021331477
Hankové spojenie:
(ďalej len ..poskwtovatel“)
a
Objednávatel‘ reklamy: MEDINVEST Consulting. s.r.o.
Sídlo: Lipová 15, 08221 Velkj Šariš
IČO: 45 483 078
DIČ: 2023019911
iČ DPH: SK20230 19911
Zapisaná: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vL č.

22857/P
Zastúpená: Ing. Dana Jenčová, MBA. konateľ
Hankové spojenie:
(d‘alej Jen „objednávateP‘)

Článok I
Predmct zmlun

1. Prcdmetom tejto zmluv) je úprava vzájomných práv a povinností zmluvnýeh strán za účelom
odplatnej propagácie a prezentácie obcliodného mena a loga objednávateľa na XV. ročníku
kluknavských folklórnvch slávnosti.

2. Objednávateľ sa odo dňa účinnosti tejto zrnluvy stáva pannerorn poskytovateFa.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvnýeh strán

I. Objednávawľ Sa zaväzuje poskvtnút‘ poskytovateľovi flnančnú podporu ako odplatu za
a propagáciu obchodného rnena a loga objednávateľa v prevedeni po vzájomnej dohode zmluvných
strán na XV. ročníku kluknavských folklórnych slávností, ktoré sa uskutočnia dňa 01.09.2019
v obci Kluknava.

2. Poskytovteľ sa zaväzujem. že za poskvtnutú Finančnú podporu zabezpečí proprágáciu obchodného
mena a loga na povajúcorn plagáte.

3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať s poskvtovateľom a poskvtovať mu súčinnosť potrebnú
na to. aby mohol spIn« svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.

4. PoskytovateF sa zaväzuje, že svoje závázky podUa predchádzajúcich ustanoveni zmluvy vykoná
riadne a včas a v súlade s touto zmluvou, s náležitou odbornou starostlivosťou a v takorn rozsahu.
aby neutrpelo ujmu dobré obchodné rneno objednávateľa.

5. Poskytovatel‘ sa zavflzuje, že si vopred s objednávatel‘om odsúhlasí rozsah a formu prezentácie
jeho obchodného rnena.
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6. Poskytovatel‘ sa zaväzuje. že v prípade, ak bude mať vedornosť o Lom, že nebude schopný dodržať
riadne a včas všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, oznárni to bez zbytočného odkladu
objednávateľovi.

Článok III
Finančné plnenie a platobné podrnienky a trvanie zrnluvy

I. Zmluvné strany sa dohodli, že výška flnančnej podpory poskytnutej objednávateľovi počas
folklómych slávnostíje 100,- EUR (slovom: sto eur) vrátane DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel‘ poskytne poskytovatel‘ovi finančnú podporu formou
bezhotovostného platobného styku na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto
zmluvy najneskór do 02.08.20 19.

3. Finančná podpora sa považuje za uhradenú odpisaním sumy z bankového účtu objednávateľa,
ktorýje uvedený v záhlaví tejto zrnluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zrniuvaje uzatvorená na dobu určitú ato do dňa 01.09.2019.

Článok IV
Závcrečné ustanovenia

I. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zrnluvou neupravené sa spravujú podra ustanovení
Obchodného zákonnfka v aktuálnom platnom znení a ostatnými platnými právnymi predpismi
Slovenskej republiky neskorších predpisov.

2. Zniluvu je možné rneniť a upravovat‘ len fomaou písomnýcli dodalkov uzatvorených k zmluve a
podpísaných ohWvoma zmluvnými stranami.

3. Túto zmluu je možné kedykoľvek ukončiť na základe písomnei dohody obidvoch zmluvných
strán. V dohode musia byť vysporiadané všetky vzťahy, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy.

4. Zmluvné sírany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy, a to v prípade pomšenia zmluvných
povinností vyplývajúcich z Lejto zmluvy.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom rovnopise obdrží každá
zmluvnň strana.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnost‘ dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

7. Zmluvné strany vyhlasujú. že si zmluvu prečitali. že zodpovedá ich slobodnej a vážnej v6li, žeje
určitá a zrozumiteFná, že súhlasia s celým jej obsahom, že nebola podpísaná v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, čo svojimi podpismy potvrdzujú.

V Prešove dňa 25.07.20 19

Za objednávateľa Za poskytovateFa

Ing. Dana Je4vá, MBA Ing. Štefan Kováč
konatel‘, MEM[NVEST Consulting, s.r.o. starosta obce kluknava
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