
OBCHODNÁ ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI
Č. 668/2019

uzatvorená podľa @ 269 ods. 2 a nasi. ustanovení Obchodného zákonníka

L Zmluvné strany

1. Mesto Bytča
Sídlo: Námestie SR 1/1, 01438 Bytča
IČO: 00321192
DIČ: 2020626399
Bankové spojenie: VÚB, a.s.. pobočka Bytča
Č. účm: 23525432/0200
Zastúpený: Miroslav Minárčik, primátor
(ďalej len obstarávateľ)

a

2. Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Sídlo: Bórieká cesta 1960, 010 57 Zilina
ICO: 36 672 297
iČ DPH: SK 2022238900
Zapísaná v Obehodnom registri Okresného sťidu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10546/ L
Bankové spojenie: ČSOB. a.s. Bratislava
Č. účtu: 25788033/7500
Zastúpená: dvaja členovia predstavenstva
Oprávnení k podpisu: Ing. Tatiana Strbová, predsedníčka predstavenstva

Ing. Miroslav Kundrík, člen predstavenstva
(d‘alej len objednávateľ)

II. Predmet zmluvy
1. Obstarávater sa zaväzuje Po dobu trvan.ia platnosti tejto zmluvy na vlastně náklady

zabezpečovat‘ reklamně a propagačné služby spočívajúce v propagácii obehodného mena
objednávateľa.

2. Obchodně meno bude propagované počas Bytčianskeho jarmoku v dňocb 13.9.-
14.9.2019.

IlL Povinnosti a záväzky obstarávatcl‘a
Obstarávateř sa zaväzuje zrealizovat‘ reklamu objednávatel‘ovi nasledovným spósobom:
I. Umiestni logo spoločnosti v priestorocb konania Bytčianskeho jarmoku v dňoch 13.9.-

14.9.2019.
2. Predloží objednávatel‘ovi fotodokumentáciu z umiestncnia loga spoločnosti v priestoroch

konania podujatia. Uvedenú dokumentáciu dodá obstarávateľ do 10. októbra 2019.

IV. Povinnosti a záväzky objednávatel‘a
Objednávatel‘ sa zaväzuje:
1. Dodat‘ obstarávateľovi jeden kus loga spoločnosti v grafickom formáte — pre realizáciu

reklamy v zmysle článku lIl.
2. Zaplatit‘ obstarávateľovi dohodnutú cenu na základe článku V. tejto zmluvy.



V. Odmena za poskytované reklamné a propagačně služby
1. Za riadne zabezpečenie a vykonanie služieb uvedených v článku 111. prináleží

obstarávatel‘ovi odmena vo výške 1 500,00 EUR (slovom jedentisícpäťstoEUR). Cena je
stanovená dohodou zmluvnýcb sÚ~án v zmyslc zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Obstarávateľ nieje plátca DPH.

VT. Platobné podmienky
1. Objednávatel‘ sa zavázuje ubradiť obstarávateľovi dohodnutú čiastku na základe faktúry

vystavenej obstarávateřom.
2. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa ~ 74 Zák. Č. 222/2004 Z. z. o DPH.
3. Splatnosť faktúryje 14 dní odo dňa jej doručenia.

VII. Doba trvauia zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 23, septembra 2019, včftane.

VJH. Závcrečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých jeden výtlačok dostane

obstarávatel‘ ajedcn výtlačok objednávateř.
2. Vzájomné práva a povinnosti zrnluvných strán, touto zrnluvou neupravené, sa budú riadiť

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmeny tejto zmluvy možno robil‘ iba písomne, a to formou dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany vyhiasujú, že túto zmluvu uzatvorili podľa svojej pravej a slobodnej vóle,

bez nátlaku a tiesne, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, na znak čoho túto zmluvu Po
prečítaní vlastnoručne podpisujů.

5. Zmluva nadobúda platnosf a účinnost‘ diíom podpisu zmluvnými stranami.

VBytči,dňa q.~. VŽiI[ne,dňa .9 7Lo17

Miroslav Minárěik
primátor

$EVERC

Ing. Miroslav Knnddk
Čkap$tveita


