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

1. 

Zmluvné strany 

Vykonávateľ 
Názov subjektu: Cycling-lnfo Media, s. r. o. 
zapísaný v OR SR okr súd Trenčín, Oddiel Sro, Vložka č 19789/R 
Sídlo Dohňany 464, 020 51 
subJekt Je platcom DPH 
IČO 43 961 568 
DIČ 2022539079 
IČ DPH SK2022539079 
bankové spoJerne Tatra banka, a s 
1 BAN S K7 4 1100 0000 0026 2606 8532 
v zastúpení· Mgr Lukáš T1mko, konateľ 

a 

Ob1ednávateľ 
Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne 
sídlo K dolneJ starne, 7282/20A, 911 01 Trenčín 
IČO· 36 126 624 
DIČ 2021613275 
bankové spoJerne. Štátna pokladnica 
IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
v zastúpení Ing Jaroslav Baška, predseda 

II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom teJto zmluvy Je závazok vykonávateľa prezentovať objednávateľa a proJekt Vrchárska koruna 
Trenčianska v súlade s touto zmluvou reklamným bannerom od 1 8 2017 do 30 11 2017 na webovom 
sídle www cycllng-mfo sk, a tomu zodpovedaJúc1 závazok 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 zavazuJe realizovať propagáciu objednávateľa zvereJnením reklamného bannera na

pozíc11 BOTTOM 2, vo veľkosti 1100 x 200 p1xelov a 100 % nasadení na webovom sídle www cycllng
mfo sk v súlade s „Grafickým manuálom pre publicitu proJektov TSK" a súčasne s logam1 „Vrchárska
koruna Trenčianska", ,,KOCR Trenčín región" a „Zelená župa" Vykonávateľ sa zároveň zavazuJe
dvakrát počas trvania zmluvy zvereJrnť správu k téme cyklistika podľa zadania objednávateľom

3) Komunikáciu medzi objednávateľom a vykonávateľom zabezpečuje Za objednávateľa Mgr Veronika
Rezáková, tel 032/6555 907, mobil 0901 918 144, email veronika rezakova@tsk sk Za
vykonávateľa Mgr Lukáš T1mko, mobil. 0904 041 200, email redakc1a@cyclmg-mfo sk

IV. 
Povinnosti a záväzky objednávateľa 

Objednávateľ sa zavazuje 
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 1 250 eur bez DPH (slovom t1sícdvestopaťdes1at eur), 
DPH vo výške 250 eur (slovom dvestopaťdesiat eur) Celková odmena teda predstavuje sumu 1 500,
eur s DPH (slovom devaťsto eur s DPH) 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 uhradí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystavenej po ukončení
prezentácie reklamným bannerom na webovom sídle www cycling-info sk Prílohou faktúry budú
doklady preukazuJúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu Fotodokumentác1a (výber
fotografií z priebehu prezentácie bannera na webovom sídle do p1at1ch dní od skončenia prezentácie,
prednostne v elektronickej podobe na mail kontaktnej osoby) a prípadne všetky propagačné materiály
a mediálne výstupy

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

3) V prípade neúplnej alebo nesprávnej faktúry, bude táto faktúra vrátená vykonávateľovi a nová lehota
splatnosti začína plynúť až po doručení opravenej faktúry obJednávateľov1

4) V prípade nesplnenia závazku 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 povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka
3) Zmeny teJto zmluvy možno robiť 1ba 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
nasleduJúc1m po dni jeJ zverejnenia

V Trenčíne 

za vykonávateľa 

Mgr Lukáš T1mko 
konateľ 

2 

V Trenčíne 

za 

Ing Jaroslav Baška 
predseda TSK 

1 6 AIIG nru 


