
ZMLUVA O PROPAGÁCII 
uzatvorená podľa ust.§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk v znení neskorších 

predpisov 

1. 
Zmluvné strany 

Obec Liešťany 
sídío: Liešťany č. 1, 972 27 Liešťany 
ICO: 00318230 
DIC: 2021211731 
subjekt nie je platcom DPH 
bankové spojenie: 
IBAN: 
v zastúpení: Ľubomír Noska, starosta obce 

(ďalej len ako „ vykonávate/"' v prfslušnom tvare) 

a 

Trenčiansky samosprávny kraj so s[dlom v Trenčine 
sldío: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
ICO: 36 126 624 
DIC:2021613275 
subjekt nie je platcom DPH 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

(ďalej len ako „ objednávate/"' v príslušnom tvare) 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „ zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa prezentovať objednávateľa v súlade s touto zmluvou 
počas konania podujatia „ Október- mesiac úcty k starším a Oceňovanie darcov krvi", ktoré sa uskutočni 
v októbri 2022 v Liešťanoch . 

III. 
Povinnosti a záväzky vykonávateľa 

1) Vykonávateľ prehlasuje, že má oprávnenie na výkon činnosti uvedenej v čl. II. tejto zmluvy. 
2) Vykonávateľ sa zaväzuje realizovať propagáciu objednávateľa zverejnením erbu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja s názvom a vo farebnom prevedení na plagáte a billboarde pri pr!ležitosti 
konania podujatia v súlade s „Grafickým manuálom pre publicitu projektov TSK". 

3) Vykonávateľ sa zaväzuje realizovať propagáciu objednávateľa na webovom sldle vykonávateľa 
a webových sídlach propagujúcich podujatie. 

4) Vykonávateľ zašle pozvánku na podujatie minimálne dva týždne pred jeho konaním na adresu 
objednávateľa. 

5) Vykonávateľ sa zaväzuje umiestniť propagáciu objednávateľa na viditeľnom mieste v mieste konania 
podujatia a zverejniť erb Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom a textom - „Podujatie sa 
koná s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja". 

6) Vykonávateľ vytvor! priestor pre vystúpenie zástupcu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 
7) Vykonávateľ zabezpečí propagáciu objednávateľa v súvislosti s konaním podujatia v médiách (TV, 

print). 
8) Komunikáciu medzi objednávateľom a vykonávateľom zabezpečuje: Za objednávateľa: Mgr. Matej 

Plánek, tel. : , mobil: , email: · „ Za vykonávateľa : 

, tel: , email: 
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IV. 
Povinnosti a záväzky objednávateľa 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
1) Dodať vykonávateľovi elektronické podklady loga objednávateľa 
2) Zaplatiť vykonávateľovi dohodnutú cenu uvedenú v čl. V. tejto zmluvy. 

v. 
Dohoda o odmene 

Zmluvné strany sa v zmysle zákona č. 18/1996 Z . z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na 
odmene vo výške 500,- EUR. 

Vl. 
Platobné podmienky 

1) Objednávateľ uhradí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystavenej po skončení 
Podujatia. Prílohou faktúry budú doklady preukazujúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu, 
najmä fotodokumentácia (výber fotografií z priebehu Podujatia do piatich dní od skončenia podujatia, 
prednostne v elektronickej podobe na mail kontaktnej osoby) a všetky propagačné materiály a 
mediálne výstupy. 

2) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vykonávateľovi fakturovanú čiastku na účet vykonávateľa so 
splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí byť vystavená a obsahovať 
všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zák. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

3) V prípade neúplnej alebo nesprávnej faktúry, bude táto faktúra vrátená vykonávateľovi a nová lehota 
splatnosti začína plynúť až po doručení opravenej faktúry objednávateľovi. 

4) V prípade nesplnenia záväzku vykonávateľa podľa čl. III. ods. 2 má objednávate!' nárok na vrátenie 
celej uhradenej odmeny. 

5) Vykonávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník") bez 
predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky vykonávateľa 
v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK. 

6) Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a 
centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje 
predloženie elektronickej fakturácie. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre. 
2) Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
3) Zmeny tejto zmluvy možno robiť iba písomne, a to formou očíslovaného dodatku k tejto zmluve. 
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili podľa svojej pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a 

tiesne, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, na znak čoho túto zmluvu po prečltaní vlastnoručne 
podpisujú. 

5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dr~om 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

U ._; .,, k v ... ~M.~ť!Qc. ..... . dňa 
za vykonávateľa: 

Ľubomír Noska 
· starosta obce 

t'l ~fl/GI IV€ V ........ ............... , dňa 

za objednávateľa : 
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Ing. Jaroslav ~~ŠÍ<é ' 
predseda \~(\ 

\T:" 

. _ \ 


