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

1. 
Zmluvné strany 

Partner 1: 
Trenčiansky samo právny kraj so sídlom v Trenčíne 
sídlo: K dolnej stani i 7282/20A, 911 01 Trenčín 
IČO: 36 126 624 
DIČ: 2021613275 
bankové spojenie: tátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 O 00 0070 0050 4489 
v zastúpení: Ing. Ja oslav Baška, predseda 
(ďalej len „Partner 1 ') 

a 

Partner 2: 
Názov subjektu: K ajský výbor DPO Trenčín 
právna forma: Obči nske združenie 
registrácia na MV S - WS/1 -900/90-3769-11 dňa 21.12.2007 
Sídlo: Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 
IČO : 00177474000 
subjekt nie je plate m DPH 
bankové spojenie: ÚB 
IBAN: SK 0200 OOO 0016 4432 2456 
v zastúpení: Ing. Mi hal Jurdík, predseda Krajského výboru DPO Trenčín 
(ďalej len ,,Partner 2 ') 

II. 
Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca partnerov pri propagácii a realizácii podujatia 
„Hasičské popolud ie pod Omšenskou Babou.", (ďalej len „Podujatie") ktoré sa uskutočn í 24.9. 2016 
od 14.00 h v Omšení 

2) Uzavretím tejto z luvy Partner 1 nepreberá žiadny záväzok voči Partnerovi 2 alebo tretím osobám 
financovať alebo s olufinancovať alebo znášať akékoľvek náklady, ktoré v súvislosti s prípravou, 
propagáciou, realizá iou a priebehom podujatia vznikli alebo vzniknú s výnimkou odmeny uvedenej v čl. 
V tejto zmluvy. Uzav etie tejto zmluvy neznamená ani prísľub Partnera 1 poskytnúť Partnerovi 2 dotáciu 
alebo iné finančné lnenie na podujatie alebo činnosti a hmotné zachytiteľné výsledky s ním súvisiace 
okrem odmeny uved nej v čl. IV tejto zmluvy. 

III. 
Povinnosti a záväzky partnerov 

1) Partner 2 prehla uje, že má oprávnenie na výkon činnosti uvedenej v čl. II. bode 1 tejto zmluvy. 
2) V oblasti propa ácie bude Partner 1 prezentovaný ako hlavný partner, najmä zverejnením erbu 

Partnera 1 s ná vom vo farebnom prevedení na plagáte pri príležitosti konania podujatia v súlade s 
„Grafickým man álom pre publicitu projektov TSK", na viditeľnom mieste v mieste konania podujatia 
zverejnením er Partnera 1 s názvom a textom - „Podujatie sa koná s podporou Trenčianskeho 
samosprávneho raja" a taktiež na web sídle alebo web sídlach propagujúcich podujatie. 

3) Partner 2 zaši pozvánku na Podujatie minimálne dva týždne pred jeho konaním na adresu 
Partnera 1, vytv rí na Podujatí priestor pre vystúpenie zástupcu Partnera 1 a zabezpečí propagáciu 
Partnera 1 v súv slasti s konaním podujatia v médiách (TV, print) 

4) Partner 1 sa za äzuje dodať Partnerovi 2 elektronické podklady loga Partnera 1 a zaplatiť Partnerovi 
2 dohodnutú ce u uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 

5) Komunikáciu m dzi partnermi zabezpečuje: Za Partnera 1: Mgr. Veronika Rezáková, tel.:032/6555 
907, mobil: 0901 918 144, email: veronika.rezakova@tsk.sk. Za Partnera 2: Ing. Michal Jurdík, mobil: 
0949 130 625, e ail: michal.jurdik@gmail.com. 



IV. 
Dohoda o odmene 

Zmluvné strany sad hodli na odmene vo výške 600,- EUR (slovom : tisíc EUR). Cena je stanovená 
dohodou zmluvných trán v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o cenách. 

v. 
Platobné podmienky 

1) Partner 1 uhradí vedenú odmenu na základe faktúry Partnera 2 vystavenej po skončen í Podujatia. 
Prílohou faktúry udú doklady preukazujúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu, najmä 
fotodokumentácia (výber fotografi í z priebehu Podujatia do piatich dní od skončenia podujatia, 
prednostne v ele tronickej podobe na mail kontaktnej osoby) a všetky propagačné materiály a 
mediálne výstupy 

2) Partner 1 sa zav„zuje uhrad iť Partnerovi 2 fakturovanú čiastku na účet Partnera 2 so splatnosťou 30 
dní od doručenia faktúry Partnerovi 1. Faktúra musí byť vystavená a obsahovať všetky náležitosti 
podl'a § 74 ods. 1 zák. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3) V prípade neúpln j alebo nesprávnej faktúry, bude táto faktúra vrátená Partnerovi 2 a nová lehota 
splatnosti začína lynúť až po doručen í opravenej faktúry Partnerovi 1. 

4) V prípade nespln nia záväzku vykonávatel'a podľa čl. III. od s. 2 má Partner 1 nárok na vrátenie celej 
uhradenej odmen . 

Vl . 
Záverečné ustanovenia 

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

ustanoveniami O chodného zákonníka. 
3) Zmeny tejto zmlu y možno robiť iba písomne, a to formou očíslovaného dodatku k tejto zmluve. 
4) Zmluvné strany v hlasujú, že túto zmluvu uzatvori li podl'a svojej pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a 

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

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

T/ll3~Ú)J6 - z S~P 2016 v .. ...... .. ......... ..... . 

za Partnera 1 : 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 
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TeE VrJ-/Ä/ c V ........................ . 

za Partnera 2: 

Ing. Michal Jurdík 
predseda Krajského výboru Dobrov ' ej požiarnej 
ochrany v Trenčíne 


