
zMLuvA o spolupľáci
uzahrorená podl'a s 269 ods. 2 zákona č. 513/199lzb. - obchodný zákonník

Zmluvné strany

00 320 382
VÚB, a.s.
sK35 0200 0000 0000 02922472
Ing. Róbert Záchenslcý
starosta obce

(d'alej a ko,,dodávatel"')

a

K0MUNÁLNA poistbvňa, a,s, Vienna rnsurance Gtoup
Stefánikova 17
811 05 Bratislava
Zapísaná v registriokresného súdu v Bratislave, oddiel: Sa, vložka č.3345/8
ICO: 31 595 545
DIč: 2o2Iog7o}g
lč opľl: sK7o2oooo746

Spoločnosť je členom skupiny registrovanej pre DPH.
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK65 5600 0000 0012 00222076
V zastúpení: RNDr. Milan Fleischhacker, člen predstavenstva

a
Ing. Igor Saxa, člen predstavenstva

(d'alej a ko,,objednávatel"')

čtánor r
Predmet zmluvy

Predmet zmluvy tvorí prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti KOMUNALNA
poisťovňa, a's. Vienna Insurance Group, v rámci kultúrno-spoločenského podujatia ,,Deň obce Vígl'aš",
ktoré sa bude konať dňa 2. júla 2022. Propagácia objednávatel'a bude uskutočnená spôsobom
uvedeným v článku II tejto zmluvy.

článok II
Zäväzky zmluvných strá n

1. Dodávatel'sa na základe tejto zmluvy zaväzuje propagovať meno spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa,
a.s. Vienna Insurance Group nasledovne:

a) umiestnen ím reklamného ba nneru objed návatel'a

obec vígl'aš
obecný úrad
Zvolenská 1

962 02 Vígl'aš
ICO:
Bankové spojenie:
IBAN:
V zastúpení:

1



2. Dodávatel' sa d'alej zaväzuje dbať na bezchybnú propagáciu objednávatelh počas celého zmluvne

dohodnutého obdobia.

3. Dodávatel' sa d'alej zaväzu1e dodať objednávatelbvi fotodokumentáciu plnenia predmetu tejto

zmluvy.

4. objednávatel, sa na základe tejto zmluvy zaväzuje uhradiť dodávatel'ovi na aktivity podl'a článku I

tejĺo zm|uvy zmluunĺ eiastku ŕo uŕšt<e iso EUR (slovom jednostopäťdesiat EUR) na hore uvedený

účet dodávatel'a.

článok III
Účinnosť zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou a účinnosťou od dátumu podpisu zmluvy do2'7'2022'

článok rv
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 obdržĺ

óujednávateľ ä jeJen Dodávatel'. Súčasne obe strany'prehlasujú, že zmluva nebola vyhotovená

v t'lesni, s jej obsáhom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

3. Dodatky k tejto zmluve sú možné len v písomnej forme po podpise obidvoch zmluvných strán.


