
OBCHODNÁ ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI Č. MKT 5/2017
uzatvorená podľa ~ 269, ods. 2 a nasi. ustanovení Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Mesto Bytča
Sídlo: Námestie SR 1/1, 014 38 Bytča
ICO: 00321192
DIČ: 2020626399
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bytča
C. účtu: 23525432/0200
Zastúpený: Bc. Miroslav Mínárčik, primátor
(d‘alej len obstarávateľ)

a

2. KINEX BEARINGS
Sídlo: 1.mája 71/36, 014 83 Bytča
ICO: 35962623
IČ DPH: 5K2022083382
Zapísaná v OR OS Žilina Sa vb: 10613/L
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava 26
C.účtu: 2006910207/8130
Zastúpená: Ing. Igor Kováč, PhD., predseda predstavenstva

PhDr. Peter Schnelly, člen predstavenstva

(d‘alej len objednávatel‘)

IL Predmet zmluvy
1. Obstarávatel‘ sa zaväzuje po dobu trvania platnosti tejto zmluvy na vlastné náklady zabezpečovať

reklamné a propagačně služby spočívajúce v propagácií obchodného mena objednávateľa.
2. Obchodné meno objednávatel‘a bude propagované počas V. ročníka Bytčianskeho kultúrneho eta

2017 a Michalskéhojarmoku 2017.

III. Povinnosti a záväzky obstarávateľa
Obstarávateľ sa zaväzuje zrealizovať reklamu objednávatel‘ovi nasledovným spósobom:

a) umiestni a ponechá banner s bogom objednávatel‘a na viditel‘nom a prístupnom mieste
vybratom objednávatel‘om v priestoroch konania V. ročníka Bytčianskeho kultúrneho leta 2017 a
Michalského jarmoku 2017 v a to v čase od 30.06.2017 do 22.09.2017

b) predloží objednávatel‘ovi fotodokumentáciu z umiestnenia bannera spoločnosti v priestoroch
konania podujatia v počte najmenej 2 ks. Uvedenú dokumentáciu dodá obstarávateľ do 30.
Septembra 2017

c) v prípade, ak dójde k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu bannera objednávatel‘a, zabezpečí
pre objednávatel‘a kedykol‘vek počas trvania tejto zmluvy bezodplatné nahradenie bannera
objednávatel‘a novým bannerom objednávatel‘a.

IV. Povinnosti a záväzky objednávatel‘a
Objednávatel‘ sa zaväzuje:
1. Dodať obstarávateľovi jeden kus banneru spoločnosti — pre realizáciu reklamy v zmysle článku HI.
2. Zaplatiť obstarávatel‘ovi dohodnutú cenu na základe článku V. tejto zmluvy.



V. Odmena za poskytované reklamně a propagačně služby
1. Za riadne zabezpečenie a vykonanie služieb uvedených v článku III. prináleží obstarávateľovi
odmena vo výške 1416 EUR ( slovom jedentisíc štyristošestnásť). Cena je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. Q cenách v znení neskorších predpisov. Obstarávateľ
nie je platca DPH. V prípade porušenia niektorej z povinností obstarávatel‘a, uvedených v Čl. III je
obstarávateľ povinný vrátiť už uhradenú odmenu späť objednávateľovi.

VI. Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť obstarávatel‘ovi dohodnutú Čiastku na základe faktúry
vystavenej obstarávatel‘om.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podl‘a ~ 74 Zák.Č.222/2004 Z.z. O DPH.
3. Splatnost‘ faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

VII. Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 22. Septembra 2017, včítane.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden výtlaČok dostane obstarávatel‘ a
jeden výtlaČok objednávatel‘.
2. Vzájomné práva a povinností zmluvných strán, touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmeny tejto zmluvy možno robit‘ iba písomne, a to formou dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Wto zmluvu uzatvorili podľa svojej pravej a slobodnej včle, bez
nátlaku a tiesne, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, na znak čoho túto zmluvu Po prečítaní
vlastnoručne podpisujú.
5. Zmluva nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami s
výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s ~ 2 podl‘a Zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodno prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zmien a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnost‘ dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia na
webovom sídle povinnej osoby alebo v Centrálnom registri zmlúv podl‘a ~ 47a Zák.č. 546/2010 Z.z.,
ktorým sa mení a doplĺía Zák. Č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Povinná osoba predloží objednávatel‘ovi písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy alebo informácie o uzatvorení zmluvy v termíne do troch pracovných dní
od jej zverejnenia s dátumom jej zverejnenia.
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