ZMLUVA
O spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník

Zmluvné strany

Obec Buzitka
Obecný úrad
Buzitka 126
985 41 Šávoľ
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:

00 315 982
Prima banka, a.s.
SK58560000000048762001
Helena Ševčíková
starostka obce

(ďalej ako „dodávateľ“)
a
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
V zastúpení:

31 595 545
2021097089
SK7020000746
Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
1200222016/5600
SK65 5600 0000 0022 2016
Ing. Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
a
Mag. iur. Patrick Skyba, člen predstavenstva
a námestník generálneho riaditeľa

Zapísaná v registri Okresného súdu v Bratislave, Oddiel: Sa, vložka č. 3345/B
(ďalej ako „objednávateľ“)
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Článok I.
Predmet zmluvy
Predmet zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie KOMUNÁLNEJ
poisťovne a.s., Vienna Insurance Group, v rámci III. ročníka podujatia „Deň obce – stretnutie
rodákov a bývalých obyvateľov obce“, ktoré sa bude konať dňa 19. júla 2014. Propagácia
objednávateľa bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II. tejto zmluvy.

Článok II.
Záväzky zmluvných strán
Dodávateľ sa zaväzuje:
1. Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje propagovať meno KOMUNÁLNEJ
poisťovne a.s., Vienna Insurance Group nasledovne:
a) umiestnením reklamného banneru dodávateľa
2. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje k bezchybnej propagácii objednávateľa. Zároveň sa
dodávateľ zaväzuje dbať na bezchybný stav reklamného banneru s logom počas
celého zmluvne dohodnutého obdobia.
Objednávateľ sa zaväzuje:
KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group sa na základe tejto zmluvy zaväzuje
uhradiť dodávateľovi na aktivity podľa článku 1 tejto zmluvy zmluvnú čiastku vo výške 60
EUR (slovom šesťdesiat EUR) na hore uvedený účet dodávateľa.

Článok III.
Účinnosť zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou a účinnosťou od dátumu podpisu zmluvy do
19. 7. 2014.
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Článok IV.
Ostatné dohody a záverečné ustanovenia
1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy odstúpiť iba za podmienok
ustanovených v Obchodnom zákonníku.
2. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, každý s platnosťou originálu. Jeden
exemplár obdrží KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group a jeden obec
Buzitka. Súčasne obe strany prehlasujú, že zmluva nebola vyhotovená v tiesni, s jej
obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
3. Dodatky k tejto zmluve sú možné len v písomnej forme po podpise obidvoch
zmluvných stranách.

V obci Buzitka, dňa 03.06.2014

V Bratislave, dňa 03.06.2014

........................................................
Helena Ševčíková
starostka obce

........................................................
Ing. Vladimír Bakeš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

........................................................
Mag. iur. Patrick Skyba
člen predstavenstva
a námestník generálneho
riaditeľa

3

