
ZMLUVA O PROPAGÁCII 
uzatvorená podľa ust § 269 ods 2 zákona č 513/1991 Zb Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

1. 

Zmluvné strany 

1. KANIMEX, s. r. o.
právna forma s r o
sídlo Suchá 27, 831 01 Bratislava
IČO 35797011
DIČ 2021520754
IČ DPH SK2021520754
subJekt je platcom DPH
bankové spoJenie Tatra banka, a s
IBAN SK0211000000002623253142
v zastúpení PhDr , Mgr Pavol Kanis, CSc , konateľ

( ďaleJ len ako „ vykonávateľ' v príslušnom tvare) 

a 

2. Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne
sídlo K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO 36 126 624
DIČ 2021613275
subjekt nie je platcom DPH
bankové spojenie Štátna pokladnica
IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489
v zastúpení Ing Jaroslav Baška, predseda

( ďalej len ako „ obJednávater v príslušnom tvare) 
(ďaleJ spoločne aJ ako „zmluvné strany" alebo Jednotlivo „zmluvná strana" v príslušnom tvare) 

II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy Je záväzok vykonávateľa prezentovať obJednávateľa v súlade s touto zmluvou 
v dokumentárnom filme s názvom „Štefánik. Príbeh hrdinu. Vojna" (ďaleJ len .,film"), ktorého výroba sa 
uskutoční od Januára do septembra roku 2017, pričom premiéra filmu Je naplánovaná na október 2017, a 
k tomu zodpovedaJúc1 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 v záverečných titulkoch filmu v podobe

aud1ov1zuálneho diela, určeného na vysielanie RTVS, ako aJ v podobe DVD bude Trenčiansky
samosprávny kraJ uvedený v časti s názvami inštitúcií, ktoré finančne podporili realizáciu diela

3) Vykonávateľ sa zaväzuJe, že premiéra tohto filmu, ako aJ Jeho každé premietanie v mestách
a obciach v rámci teritória kraJa, môže byť spoJené s prezentáciou Trenčianskeho samosprávneho
kraJa, č1 už Jeho predstaviteľov, Jeho kultúrneJ, školskeJ a vzdelávaceJ činnosti Obsah konkrétnych
propagačných materiálov pri takýchto poduJatiach Je vecou dohody organizátorov, Trenčianskeho
samosprávneho kraJa a producenta Vykonávateľ sa zaväzuJe pri uvádzaní takýchto poduJatf zvlášť
informovať prítomných o podpore Trenčianskeho samosprávneho kraJa na tvorbe filmu

4) Vykonávateľ prehlasuje, že v celkovom komplete 4 dielov Poroba, VoJna, Sloboda, Vlasť na DVD
budú na prebale uvedené farebné logá sponzorov, vrátane Trenčianskeho samosprávneho kraJa

5) Vykonávateľ sa zaväzuje umiestniť logo Trenčianskeho samosprávneho kraJa na každom
propagačnom materiáli, súv1s1acom s propagáciou a med1alizác1ou filmu (napr plagát, billboard )

6) Komunikáciu medzi objednávateľom a vykonávateľom zabezpečuje Za obJednávateľa. Mgr. Veronika
Rezáková, tel 032/6555907, mobil 0901918144, email veronika rezakova@tsk sk, Za vykonávateľa
PhDr , Mgr Pavol Kanis, CSc , mobil 0908 933 930, email kanimex@gma1I com.



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 1250 eur bez DPH (slovom tisícdvestopäťdes1at eur), 
DPH vo výške 250,- eur (slovom dvestopäťdesiat eur) Celková odmena teda predstavuje sumu 1500 eur 
s DPH (slovom t1sícpäťsto eur) Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č 
18/1996 Z z o cenách 

Vl. 
Platobné podmienky 

1) Objednávateľ uhradí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystavenej po skončení
Podujatia Prílohou faktúry budú doklady preukazuJúce real1zác1u propagácie v dohodnutom rozsahu,
najmä fotodokumentác1a a všetky propagačné materiály a mediálne výstupy

2) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vykonávateľov, fakturovanú čiastku na účet vykonávateľa so
splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry objednávateľov, Faktúra musí byť vystavená a obsahovať
všetky nálež1tost1 podľa § 74 ods 1 zák 222/2004 Z z o dani z pndaneJ hodnoty v znení neskorších
predpisov

3) V prípade neúplneJ alebo nesprávnej faktúry, bude táto faktúra vrátená vykonávateľov, a nová lehota
splatnosti začína plynúť až po doručení opravenej faktúry objednávateľov,

4) V prípade nesplnenia záväzku vykonávateľa podľa čl III ods 2 má objednávateľ nárok na vrátenie
celeJ uhradeneJ odmeny

VII. 

Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva Je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre
2) VzáJomné práva a povmnost, 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 uzatvonh podľa svoJej pravej a slobodneJ vôle, bez nátlaku a

tlesne, Jej obsahu porozumeli a súhlasia s r"lou, na znak čoho túto zmluvu po prečítaní vlastnoručne
podplSUjÚ

5) Zmluva nadobúda platnosť dr"lom jeJ podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dr"lom
nasledujúcim po dni jej zvereJnenia

v !Jti11lsl a ť (ľj , dr"la 

za vykonávateľa 

PhDr Pavol Kanis, CSc 
Konateľ KANIMEX, s r o 
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