Zmluva
o mediálne] službe
uzavretá medzi nižšie uvedenýml stranami
podla umnovan 5 259 a nul. Obchodného lákonnlka
Článok 1
Zmluvné strany

Objednávam: OBEC PARTIZÁNSKA ĽUPČA
Slolo
Peruánska Ľupča 503

1.1.

ICQ

003153656
2020581607
Tel
044/5570755
Eankavé spojenle
banka Slovensko, a s , laAN SK7zäsuooououo1oo757sooz
Ez:
Ladlslav
Zaslúpený.
salaieo, starosta obce
(ďalej len objednávateľ)
DIČ

ana

Zhotovlter: Spolučnik. :. r.o.

1.2.

Slolo- Poľná 40/25. 034 01 Ružomberok
IČO 35 418 412

nm 2021824299

Tel 0915794159

Bankové spolenle

tu. 033272223710900, lBAN

SK5409000000000332722237

zastúpený Mgr Slanlslav Krakovský, konatel
(ďalej len zhotoviter)

Článok :
Predmet xmluvy
2 1 Zhotowtel sa zavazuie, že za poomlenok dojednaných vtelm zmluve oude ooora
potneo ooyeonovotela uvaremovaľ na dohodnutej ploche inlorrnaore o dlaní v Dbcl
PARTIZÁNSKA ĽUPČA

aposkymvať priestor na anerciu (výberové konania. odpredal mayethu. moorslrxocn
projektov zhotovených z eurofondov & štatnych lonoov lnlorrnsore o ooeonýoh akciach)
2 2. Obyeona'vater

sa zaväzuje odobrať dohodnutú službu a zaolatlt“ za ňu dohodnulú cenu

Článok:

Dodacie lehoty a terminy

3.1. Zhotovlter sa zavamle zverejnovst lrllormácle obsiahnuté vpredmete zmluvy
v najbllžšmn čisle novin sooloěnlk

z Zhotovnter sa zavazuje domén“ 50 výtlačkov novín Spoločník z každého vydaného čísla
na adresu obce do 7 dni od ich Vydania

:!

Článckl

41

Zmluvne

slrany sa

obyednávatel zaplatí

dohodli

som (slovom

Cena plnenia

Že za službu uvedenu v Článknzl teyto zmluvy

trlsto) eur

Článok 5

PI-mbné podmienky

5 l Splatnost laktury vyslavenej zhotoviterom je 14 dní odo dňa vystevenia taktury
5 2 Faktúru znolovrtel vyetavi raz ročne, vždy ku 22. leoruanr daneno roku
5 3 Sporné Záležitosti ohladom správnosti vystevenia faktúr a Ich hľadania se oudú riešit
v zmysle Obchodného zákonníka

Článok 6
Zodpovednosť za vady
znotovrter
Že predmet zmluvy le zhotovený podľa dodaných,
lol
zodpovedá
za
si
prlpadne odsunlesaných podkladov v elektronickej podooe
Článok 7

Závnmčné ustanovenia
71 Táto zmluvy nadobúda platnost dnom je) podpísania oboma zmluvnými stranemr
Menil' edoplnal' Ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán lormou
pisomneho dodatku k ne,

72

Zmluvný vzťah zslnžsný touto zmluvou môže skonorr dohodou zmluvných stran alebo
výpoveďou výpovedat' luto zmluvu moze ktorákolvek zo zmluvných strán z akéhokowek
dovodu výpovedná doba je 1 mesiac. vypoved musi mat' pisomnu tonnu amusl byť
doručená druhej strane výpovedná dooa začne plynt'm prvým dnom kalendárneho
meilaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvney strane
73. Zmluvné strany orehleevyu, že porozumeli ustanoveniam teyto zmluvy ene Znak
eunlasu 5 Jay obsahom lu v slooodney vôli podpisat.
7.4v Zmluve bola vyhotovena vdvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú

stranu

vPamzánskey Ľupči, dňa 311042015

podpísané dňa
30.10.2019

podpísané dňa
30.10.2019

Za zhotovitele

