
OBCHODNÁ ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI
Č. 1580/2017

uzatvorená podľa ~ 269, ods. 2 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. Mesto Bytča
Sídlo: Námestje SR 1/1, 01438 Bytča
ICO: 00321192
DIČ: 2020626399
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Bytča
C. účtu: 23525432/0200
Zastúpený: Miroslav Minárčik, primátor
(d‘alej len obstarávateľ)

a

2. Severoslovenské vodárne a kanalizáeie, a.s.
Sídlo: Bórická cesta 1960, 010 57 Zilina
IČO: 36 672 297
IČ DPH: SK 2022238900
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo:10546/ L
Bankové spojenie: CSOB, a.s. Bratislava
C. účtu: 25788033/7500
Zastúpená : dvaj a členovia predstavenstva
Oprávnení k podpisu: Ing. Tatiana Strbová, predsedníčka predstavenstva

Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva
(ďalej len obj ednávateľ)

. . ‘ II. Predmet zmJuvy
1. Obstarávateľ sä zaväzuje Po dobu trvan.ia platnosti tejto zmluvy na vlastně náklady

zabezpečovať reklamné a propagačně služby spočívajúce v propagáeii obchodného mena
obj ednávateľa.

2: Obchodné meno bude propagované počas Michalského jarmoku v dňoch 22.9.- 23.9.2017.

III. Povinnosti a záväzky obstarávatel‘a
‚. .‘ Obstarávateľ sa zaväzuje~ zrealizovať reklamu objednávateľovi nasledovn~ spósobom:

1. Umiestni logo spoločnosti v priestoroch konania Michalského jarmoku v dňoch 22.9.-
23 .9.20 17.

2. Predloží objednávateľovi fotodokumentáciu z umiestnenia loga spoločnosti v priestoroch
konania podujatia. Uvedenú dokumentáciu dodá obstarávateľ do 10. októbra 2017.

IV. Povinnosti a závázky objednávatel‘a .

Objednávateľ sa zaväzuje:
1. Dodať obstarávateľovi jeden kus loga spoločnosti v grafickom formáte — pre realizáciu

reklamy v zmysle článku III.
2. Zaplatiť obstarávateľovi dohodnutú cenu na základe článku V. tejto zmluvy.



. V. Odmena za poskytované reklamné a propagačné služby
1. Za riadne zabezpečenie a vykonanie služieb uvedených v článku III. prináleží

obstarávateľovi odmena vo výške 1 500,00 EUR (slovem jedentisícpäťstoEUR). Cena je
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Obstarávateľ nie je plátca DPH.

VI. Platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje ubradiť obstarávateľovi dohodnutú čiastku na základe faktúry

vystavenej obstarávateľom.
2. Faktúra musí obsahovat‘ náležitosti podľa ~ 74 Zák. Č. 222/2004 Z. z. O DPH.
3. Splatnosf faktúryje 14 dní odo dňa jej doručenia.

VII. Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 23. septembra 2017, včítane.

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden výtlaěok dostane

obstarávateľ a jeden výtlačok obj ednávateľ.
2. Vzájemné práva a povinnosti zmluvných strán, touto zmluvou neupravené, sa budú nadit‘

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákom~íka.
3. Zmeny tejto zmluvy možno robif iba písomne, a to formou dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvonili podľa svojej pnavej a slobodnej vůle,

bez nátlaku a tiesne, jej obsahu porozumeli a súblasia s ňou, na znak čoho túto zmluvu po
prečítaní vlastnoručne podpisujú.

5. Zmluva nadobúda platnosf a účimwsť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bytči, dňa V Žiline, dňa

Ing.‘
prcdsedníčka predslavcnsLva

Miroslav Minárči SEVEROSWVENSKE VODARNE A KM‘IAIIZACIE, as.
primátor

Ing. Miroslav Knudr&
ČIcn prvdsIaven~W8

S


