
ZMLUVA o SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I.
Zmluvné strany

Zmluvná strana 1:

Obec Dulov

sídlo: Dulov 168, 018 52 Dulov

v zastúpení: Jozef Šamaj, starosta

IČO: 00317217

DIČ: 2020610889

Zmluvná strana 2:
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda
IČO: 36 126 624
DIČ: 2021613275
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda

Il.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii športového podujatia: 50. ročník
behu okolo Dulova (ďalej len „Podujatie“), ktoré sa uskutoční 18. októbra 2020.

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1) Vrámci zmluvy o spolupráci a propagácii sa Zmluvná strana 1 zaväzuje propagovať ašírit' dobré
meno Zmluvnej strany 2.

2) Zmluvná strana 2 sa zaväzuje zabezpečit“ rýchlu zdravotnú pomoc prostredníctvom Nemocnice
s poliklinikou Považská Bystrica na dobu trvania podujatia uvedeného v bode || tejto zmluvy.

3) Vykona’vatel‘ prehlasuje. že má oprávnenie na výkon činností uvedenej v čl. |I. tejto zmluvy.

IV

Záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. z ktorých každá zmluvná strana dostane 2 exempláre.

2) Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3) Zmeny tejto zmluvy možno robit' 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 prečítaní vlastnoručne
podpisujú.

5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
6) Komunikáciu medzi objednávateľom a vykonávateľom zabezpečuje: Za objednávateľa: Mgr. Ľubomír

Bobák, tel.:032/6555 904, mobil: 0901 918 108, email: lubomir.bobak@tsk.sk. Za vykonávatel'a: Jozef

Šamaj, tel. 0948 848 949, email: starosta@dulov.sk.
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 Ing. Jaroslav Baška \ \\ \\ ] ." / Jozef Šamaj
predseda Trenčianskeho 'sem'ospŕávneh'o kraja / starosta obce Dulov
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