
ZMLUVA O PROPAGÁCII 
uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

1. 
Zmluvné strany 

Vykonávateľ: 

Názov subjektu: Modrá Nota o.z. 
sídlo: J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 
zapísaný na ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom WS/1-900/90-42894 dňa 12.12.2013 
IČO: 42283582 
subjekt nie je platcom DPH 
bankové spojenie: Tatra Banka, pobočka : Nové Mesto nad Váhom 
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2090 8993 
v zastúpení: Ing. Tibor Zelenay, predseda 

a 

Objednávateľ: 
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 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa prezentovať objednávateľa v súlade s touto zmluvou 
počas konania akcie pod názvom „ Paráda 2016 -para lympijský deň pre deti", ktorý sa koná 4. júna 2016 
v rekreačnom areáli Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom (ďalej len „Akcia") a tomu zodpovedajúci 
záväzok zaplatiť za to vykonávateľovi odmenu dohodnutú v tejto zmluve. 

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 spôsobom podľa Prílohy č. 1 -

Spôsob prezentácie. 

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 dohodli na odmene vo výške 2999,- EUR (slovom: dvetis ícdeväťstodeväťdesiatdeväť 
EUR). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o cenách. 



Vl. 
Platobné podmienky 

1) Objednávateľ uhradí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystavenej po skončení Akcie. 
Prílohou faktúry budú doklady preukazujúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu , najmä 
fotodokumentácia, kópie mediálnych výstupov a pod. 

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

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

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 prečítaní vlastnoručne 
podpisujú. 

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

za objednávateľa: )' "' 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 
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Ing. Tibor Zelenay 
predseda 

I 



Príloha č.1- Spôsob prezentácie ku ZMLUVE O PROPAGÁCIÍ 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj (objednávateľ) 
podľa "GRAFICKÉHO MANUÁLU PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK" a tejto 

prílohy. 

• Grafický návrh a propagačné aktivity objednávateľa budú pred ich zverejnením 

od.konzultované s oddelením Komunikácie medzinárodných vzťahov Úradu TSK. 

Vykonávateľ Modrá Nota o.z. 

Podujatie/aktivita Paráda 2016 - paralympijský deň detí 
Termín podu_iatia/aktivity 4.6.2016 
Kontaktná osoba pre publicitu Ing. Tibor Zelenay, 0905 615 791 , bolton@bolton.sk 
vykonávateľ 

Kontaktná osoba pre publicitu Mgr. Jana Paulínyová, jana.paulinyova@tsk.sk, 
objednávateľ 0901 918 167 

Spôsob prezentácie pre vykonávateľa 

Pred konaním • Objednávateľ bude prezentovaný ako jeden z partnerov 
podujatia podujatia 

• Súčasťou propagácie podujatia v prin~ médiách b~de vždy ERB 
TSK s názvom v súlade s GRAFICKYM MANUALOM PRE 
PUBLICITU PROJEKTOV TSK". 

• zabezpečí propagáciu objednávateľa vyvesením plagátov v Novom 
Meste nad Váhom a okolitých obciach-v celom okrese plagátmi, 
formátu A2 so zvrerejneným ERBom TSK s názvom 

• zabezpečí propagáciu objednávateľa na tričkách kde zverejní ERB 
TSK s názvom v súlade s GRAFICKÝM MANUÁLOM PRE 
PUBLICITU PROJEKTOV TSK". 

• zverejní na web stránke Blue Note bannerovú kampaň, kde zverejní 
ERB TSK s názvom v súlade s GRAFICKÝM MANUÁLOM PRE 
PUBLICITU PROJEKTOV TSK" s textom: Podujatie sa koná 
s podporou Trenčianskeho samosprávneho k.raja. 

• zašle pozvánku na adresu objenávateľa na podujatie . 
Počas konania • zverejní v mieste konania podujatia na viditeľnom mieste- pred dvomi 
podujatia hlavnými vstupmi/východmi do areálu, kde sa uskutoční akcia 

bannery s Erbom TSK, ktoré budú dodané objednávateľom 
• umožní vystúpenie zástupcu objednávateľa 
• zabezpečí účasť regionálnych resp. celoplošných médií 

Po skončení • Zašle minimálne 10 fotografii z podujatia, ako aj dokumentáciu 
podujatia prípadných ďaľších verejných vystúpení dokurnentujúcich 

propagáciu objednávateľa (prednostne v el. podobe na email 
kontaktnej osoby - Predmet správy: Zmluva o propagácií a názov 
podujatia) 

• Zašle všetky propagačné materiály a mediálne výstupy, 
v ktorých bola realizovaná propgácia objednávateľa na jeho adresu 
tak, ako je uvedené v Zmluve o propagácii, VII. Platobné 
podmienky 


