
ZMLUVA   0   REKLAME

uzatvorená  v zmysle § 269 ods. 2 0bchodného  zákonníka a zákona č.147/2001 Z. z. o reklame
v Dlatnom znení

medzi:
1.

ZMLUVNÉ STRANY

COOP Jednota Nitľa, spotrebné družstvo
So sídlom
V zastúpení

Bankové spoj.enie
lBAN

IČO

DIČ

Zapísaný

: Štefánikova 54,  949 01 Nitra
: lng. Božena Machciníková, podpredsedníčka predstavenstva,

generálna  riaditeľka
lng. Mária Kunová, členka predstavenstva

:  SLSP, a.s.

: SK2009000000000233929208
: 00168874
: 2020411800
: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Dr,
vložka číslo 19/N

(d`alej len „objednávateľ")
a
Obec Močenok
So sídlom
V zastúpení
Bankové spojenie
lBAN

IČO

DIČ

(ďalej len ,,realizátor``)

: Svätého Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
:  PaedDr. Roman Urbánik

: vÚB a.s.

: SK42 0200 0000 0015 82219153
: 00 308 439
: 20 2125 27 94

11.

PREDMET  ZMLUVY

1.     Predmetom  tejto  zmluvy  je  jednorazové  zabezpečenie  propagácie  objednávateľa  zo  strany
realizátora  formou  propagácie  loga  „COOP  JEDNOTA  Nitra``  v období  od  17.  do  24.  i.úlô  na
reklamnom  baneri  alebo  iným  spôsobom  podľa  požiadavky  obi.ednávateľa,  a  to  v súvislosti
s konaním festivalu -Celonárodný festival krest'anského divadla Gorazdov Močenok.

2.     Propagáciu zabezpečí realizátor na základe podkladov dodaných od objednávateľa.
3.     ZÔ  zabezpečenie  reklamy  špecifikovanej v tomto  článku  poskytne  objednávateľ realizátorovi

dohodnutú odmenu  uvedenú v článku  111. tejto zmluvy.
4.     Realizátor  sa  zaväzuj.e,  že  vykoná  svoje  zmluvné  povinnosti  špecifikované  v bode  1.  tohto

článku    s   náležitou   odbornou   starostlivost`ou   tak,   aby   nebola   poškodená   dobrá   povest'
objednávateľa.

5.     Realizátor   je    povinný   zaslat`   objednávateľovi   fotodokumentáciu   ako   doklad    k   zmluve
a propagačné materiály , na ktorých bude zreteľne vidieť logo COOP Jednoty Mtra, SD.

111.

ODMENA

1.         Objednávateľ  uhradí  realizátorovi  reklamy  odmenu  za  zabezpečenie  propagácie  vo  výške
1   500  €  (slovom:  jedentisícpät`sto   eur).   Uvedenú   sumu   uhradí  objednávateľ  na   základe
uzatvorenia tejto zml uvy úhradou faktúry \/ystavenej realizátorom.



IV.

OSTATNÉ   USTANOVENIA

Zmluva môže byť zmenená len písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
Každá   zo   zmluvných   strán   tejto   zmluvy  j.e   oprávnená   od   tei.to   zmluvy   odstúpit'   len   za

podmienok  ustanovených v Občianskom  zákonníku  a z dôvodu  ak druhá  strana  poruší svoje
povinnosti  vyplývajúce  z tejto  zmluvy.  Zmluva  zaniká  momentom  doručenia  odôvodneného
písomného  oznámenia  o odstúpení druhej  zmluvnej  strane.  V takom  prípade  sú  si  zmluvné
strany povinné bezodkladne vysporiadat' už poskytnuté plnenia.
Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch. Každá zmluvná strana obdrží jeden originál.

4.            Zmluva  nadobúda   platnost'  a účinnost'  dňom  podpisu  zmluvy  oboma  zmluvnými  stranami.
Počas  doby  platnosti  zmluvy  sa  zmluvné  strany  zaväzujú   navzáj.om  si  vysporiadat`  všetky

plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy.
5.             Zmluvné  strany  si  zmluvu  starostlivo   prečítali,   porozumeli  j.ej.  obsahu  a na  znak  toho,  že

predstavuje ich slobodnú vôľu ju podpísali prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov.

V Nitre dňa  11. 4. 2022

Za objednávateľa: Za  realizátora:


