


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 v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na 
odmene vo výške 2 OOO,- EUR (slovom: dvetisíc EUR). 

Vl. 
Platobné podmienky 

1) Objednávateľ uhradí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystavenej po skončení
Podujatia. Prílohou faktúry budú doklady preukazujúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu,
najmä fotodokumentácia (výber fotografií z priebehu Podujatia do piatich dní od skončenia podujatia,
prednostne v elektronickej podobe na mail kontaktnej osoby) a všetky propagačné materiály a
mediálne výstupy.

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 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 objednávateľovi.

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 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.

V -r�e-lJC\ IJ& dv ....................... , na 

za vykonávateľa: 

Peter Vašíček 
predseda ŠKN Trenčín 
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V Tff.1,c'iu� dv ....................... , na

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

14 N9V. 20'5 


