
ZMLUVA O REKLAME

Pnskymval

Obec Partizánska Ľupča IČO: 011 315 656
Pamzáuska upčn 417 DIČ: 2020 5111 507
032 15 Pan „ka Ľupča IBAN: Prima banka, a.s.

SK72 5000 0000 0016 0757 3002

V zaSII'Jpcuí : Bc. Ladíšlav Balážec. slamsla obce

&

Objednávateľ:

Ceslnč stavby LiptovskýMikuliš, spol. s r.o. IČO : 3! 563 732
uhca Lm "& 724 IČ DPI SK 2020 427 046
031 01 / plevský Mikuláš IBAN UniCrcdh Bmk (“uch

Republlc and Slovakia. a.s.
SK591111110000<106057 1001

V zaslúpeuí : Ing. Vladimír Ondnš. konateľ spoločnosti

1. Predmel zmluvy

Prcdmelom mnm ic propmcia rmy Ccsmé sxavby 1ummu Mikuláš. spnl. „„
počas akci ..13 ROCNIK REMLSĽLNÍCKEHO JARMOKU v 01311 PAKIIZÁNSKA
ĽUPČA . kmrý sa bude kanal na namesti obce PanvánekaĽupča dmx 21.09.2019

11. Bohu „1.11.0511

Zmluva sa umlvára na Čas lrvanm akc1c.

111. Cena

Cestné slavby 1.1.1101 „ky Mikuláš. spol. » r „. sa zavazujú zaplaliť ohc: m propagámu
reklam 350 € bez om 1. Slovom. Triswpät'desial ; bez DPH.

Finančná Čiaslka ' E bude poukáznná na hankuv' účet obue, kmrý Je medený
v láhlaví zmluvy 5 variabilným ._ mbolom 21092019

IV. omme podmienky

Obec sa na základe \ejlo lmluvy mame podľa predmem mnm propagovať meno
a služby spolnčnosli Cestné stavby L|plnv>ký Mikuláš. spo1 5 1.0. 411» m mm uvcdema loga
spoločnom. Spoločnosť Ccsmc' stavby I.lplovský M1kul spol. sm . m\räzuic krcal1za'cii
propagácie :! reklamy poskylnúf podkladywme] mm 11ch cinnosti.

01m pledlo mju dôkazcvú fclodokumemáclu 2 mumie reklamy. na ktorej mm
uvedene logo objednáwtcl'a. prípadne propozlcic. alebo (hlugraňc.



v. Záverečné ustanovenia

'láto zmluva hol-.\ vyhotovená wdvoch exemplároch. každý splamosl'ou originálu.
Jeden pre spoločnost" Cestné stavby Liptovský Mikuláš. spol. sno a_ieden pre Obec
Parliu'nsku Ľupča.

Šúčasne obe slrany prehlasuj Že zmluva nebola vyhnmvená \'licsm. 5 Je; Obsahom
mm:-m »o polvrdzuiú vlastnoručnýmx pudpismx.

Dudmky tejto zmlu v sú moíné len v písomnej ranne po podpise Obuch 7mluvnych
mám v oslamem sa 7mlmne slrany nadia podľa usmnm'enia Občianskeho ušknnníku :; podľa
platných pmvnych predpisu»
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