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

1. 
Zmluvné strany 

Vykonávateľ: 
MR 1963, s.r.o. 
Sídlo: Palackého 6403, Trenčín 911 01 
IČO : 44 781 831 
DIČ: 202284071 O 
IČ DPH : SK2022S40710 
bankové spojenie: Tatra Banka a.s. 
IBAN: SK29 1100 0000 0029 4946 4820 
zapísaný v OR SR: Okr. súd Bratislava 1: 58625/B 
v zastúpení: Natália Radosová, konateľ 

a 

Objednávateľ: 
Trenčiansky samosprávny kraj 
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
v zastúpení: Ing. Jaroslav Baška, predseda 
IČO: 36 126 624 
DIČ : 2021613275 
IČ DPH: subjekt nie je platcom DPH 
bankové spojen ie: 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 v knižnej publikácii „ 90 rokov trenčianskeho hokeja", počas konania podujatia pod názvom „ 
90 rokov trenčianskeho hokeja" spojenej s uvedením publikácie do života , ktorá sa koná 13. augusta 
2016 na Mierovom námestí v Trenčíne (ďalej len „podujatie"}, pri následných aktivitách spojených 
s propagáciou publikácie a tomu zodpovedajúci záväzok objednávateľa 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 pod ľa 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 3 OOO,- EUR s DPH (slovom: tritisíc EUR). Cena je 
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 

Vl. 
Platobné podmienky 



1. Objednávateľ u~radí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystavenej po skončen í 
Akcie. Prílohou faktúry budú doklady preukazujúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu, 
najmä fotodokul\lentácia , 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 vystavená 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. 

4. V prípade nesplrenia záväzku vykonávateľa podľa čl. III. ods. 2 má objednávateľ nárok na vrátenie 
celej uhradenej bdmeny. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je Jyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre. 
2. Vzájomné práJa 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 očís lovaného 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 prečítan í 
vlastnoručne podpisujú. 

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

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

O 5 AUG )~16 

1 • 

~001: v „„ „.„„„„ „„„„„ 

za vykonávateľa : 

Natália Radosová 
konateľ 



Príloha č. 1 - Spôsob prezentácie 

ku ZMLUVE O PROPAGÁCII 

• Vykonávat~ľ sa z~väzuje prez~ntovať Trenčiansky samosprávny kraj (objednávateľ) 
podľa „GRAFICKEHO MANUALU PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK" a tejto 
prílohy. 

• Grafický návrh a propagačné aktivity objednávateľa budú pred ich zverejnením 
odkonzult1bvané s Oddelením komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK. 

Vykonávateľ 

Podujatie/aktív ta 

Termín podujat a/aktivity 

MR 1963, s.r.o. 

Spracovanie a vydanie publikácie „90 rokov 
trenčianskeho hokeja", uvedenie publikácie 
do života dňa 13.8.2016 v Trenčíne a PR 
aktivity spojené s prezentáciou publikácie 

Od 13.8.2016 do konca roka 2016 

Kontaktná osolpa pre publicitu 
Vykonávateľ 

Ing. Miloš Radosa, 
milos.radosa@gmail.com , 0905 463 524 

Kontaktná oso ::>a pre publicitu 
Objednávateľ 

Mgr. Jana Paulínyová, 
jana paulinyova@tsk sk, 0901 918 167 

Pred konaním 
podujatia I vydaním 
publikácie 

Počas konania 
podujatia 

Spôsob prezentácie pre vykonávateľa 

Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom 
sa vždy zverejňuje v súlade 

s „GRAFICKÝM MANUÁLOM PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK" 
• v prípade výroby plagátov, pozvánok, tlačových správ 

a ďalších propagačných materiálov k prezentácii knihy 
alebo k jej uvedeniu do života zverejní Erb 
Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

zašle pozvánku na podujatia súvisiace s prezentáciou 
publikácie na adresu Objednávateľa minimálne 2 týždne 
pred jeho konaním 
v publikácií na strane s informáciami o diele zverejní Erb 
Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom 

v prípade verejnej prezentácie publikácie na mieste 
konania podujatia na viditeľnom mieste umiestni 
„Grafickú predlohu pre publicitu" 
zverejní ERB TSK na banneri s uvedením sponzorov 
v prípade verejnej prezentácie publikácie vytvorí priestor 
pre osobné vystúpenie predstaviteľa TSK 
zabezpečí účasť celoslovenských médií (TV, PRINT) 
a regionálnych médií 
v prípade výroby propagačných predmetov zverejní Erb 
Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom 



Po skončení • zašle na adresu objednávateľa 20 ks publikácie 
podujatia I po v•1daní • zašle fotografie dokumentujúce propagáciu 
publikácie objednávateľa v počte min. 1 O kusov elektronicky (na e-

mail kontaktnej osoby a do predmetu uvedie názov 
projektu) alebo poštou na adresu Objednávateľa 

• zašle všetky propagačné materiály a mediálne výstupy, 
v ktorých bola realizovaná propagácia Objednávateľa 

• v prípade vydania bulletinu na titulnej strane zverejní vo 
farebnom prevedení Erb Trenčianskeho samosprávneho 
kraja s názvom. V úvode zverejní príhovor predstaviteľa 
TSK v rozsahu cca 1/3 normostrany spolu s fotografiou. 
V časti venovanej sponzorom zverejní „Grafickú 
predlohu pre publicitu". 


