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ZMLUVA
o reklame a propagačnej činnosti

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona
č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

l. Zmluvné strany

Zadávateľ reklamy: Obec Smižany
Nám. M. Pajdušáka 1341/50,053 11 Smižany
IČO: 00691721 DIČ : 2020715554
Zastúpená: Mgr. Miroslava Szitová, PhD. - starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.,
IBAN: SK 17 5600 0000 0034 1263 7001

ďalej len" zadávateľ "

Prijímateľ reklamy: Ing. Iveta Košíková

II. Predmet zmluvy

Reklama a propagácia zadávateľa - Obec Smižany na cukrárenskom veľtrhu "Expo Sweet
Warszawa" v čase od 17.2.2019 do 20.2.2019.

III. Cena za reklamu a propagačnú činnost'

Zadávateľ poskytne prijímateľovi sumu 200,00 Eur, slovom Dvesto Eur, na zabezpečenie
reklamy pri účasti na cukrárenskom veľtrhu.

IV. Povinnosti zadávateľa a prijímateľa

1. Zadávateľ uhradí cenu reklamy a propagačnej činnosti prevodom na účet prij ímateľa.
2. Prijímateľ sa zaväzuje

a) zverejniť reklamu zadávateľa,
b) doložiť zadávateľovi k vyúčtovaniu fotodokumentáciu o umiestnení reklamy.

V. Záverečné ustanovenia

l. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre dostáva zadávateľ a 1
exemplár prijímateľ.



2. Pre otázky touto zmluvou neriešené sa bude postupovať podľa Obchodného zákonníka a
ostatných všeobecne záväzných predpisov SR.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce Smižany v zmysle § 5a ods. 5
zákona Č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.

4. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, súhlasia s ňou a nemajú
proti nej žiadne námietky. Ďalej prehlasujú, že úmysel uzatvoriť túto zmluvu uskutočnili
zo svojej osobnej vôle, vážne, zrozumiteľne a určite, a že túto zmluvu neuzatvorili v tiesni
a ani za nápadne nevýhodných podmienok.

V Smižanoch, dňa 15.2.2019 V Smižanoch, dňa 15.2.2019

Za žiadateľa ------
Ing. Iveta Košíková

Za zadávateľa
Mgr. Miroslava Szitová, PhD.
starostka obce


