
ZMLUVA
o reklamnej činnosti a propagácií

Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka platnom znení medzi zmluvnými
stranami:

na strane jednej

Obchodné meno:
Sídlo spoločnosti:
IČO:
IČ DPH:
Zastúpená:

Pozemkové spoločenstvo Riečnica - Horná Tižina, p.S.
Nová Bystrica Č. 657
42351138
SK2024035629
Ján Šutiak, predseda

Zapísaná v register Pozemkových spoločenstiev, VL. čR 5/502)

(ďalej len "objednávatel'" )

na druhej strane

Obchodné sídlo:
Sídlo spoločnosti:
Zastúpená:
IČO:
DIČO:
Číslo účtu:

Obec Nová Bystrica
023 05 Nová Bystrica 657
Ing. Jozef Balačin - starosta obce
314145
2020553150
770012600115600

(ďalej len "poskytovatel''')

l.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je reklamná činnosť a propagácia objednávateľa poskytovateľom
počas nasledujúcich kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných poskytovateľom:

6. roč. podujatia pod názvom HELIGÓNKA SPIEVA v Novej Bystríci'I 7.09.2017

2. Poskytovateľ sa v súlade s vyššie uvedeným zaväzuje k reklamnej činnosti a propagácií
objednávateľa nasledujúcim spôsobom a formou:



- uvedie firmy na plagátoch, v propagačných materiáloch, reklama v týždenníku
KYSUCE, podľa podkladov, ktoré poskytne na tento účel objednávateľ

3. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že s plnením poskytnutým poskytovateľom spôsobom a vo
forme uvedenými v čl. 1. bod. 2 zmluvy bez výhrad súhlasí.

II.
Odmena

1. Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli, že cena za reklamnú činnosť a propagáciu
objednávateľa, podľa tejto zmluvy bude predstavovať čiastku vo výške 150,- EUR.
Slovom: --Jednostopäťdesiat--EUR .

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť takto dojednanú odmenu poskytovateľovi vopred a to
v hotovosti do pokladne poskytovateľa, resp. prevodom na účet poskytovateľa v banke.

III.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 22.09.2017 . Zmena tejto
zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán.

2. Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že sa s jej obsahom oboznámili, že s ním súhlasia, že
zmluva bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, zrozumiteľne, určite a vážne a že
nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim
podpisom.

3. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa správajú ustanoveniami Obchodného zákona. Ak
niektoré ustanovenia tejto zmluvy neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť
ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije
úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo najviac približuje v zmyslu a účelu tejto zmluvy.

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z toho jedno
vyhotovenie je určené pre poskytovateľa ajedno vyhotovenie pre objednávateľa.

5. Táto zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V ovej Bystrici


