Zmluva o spolupráci
č. 39/2017
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Obec Pavlovce nad Uhom
Sídlo: Kostolné námestie 17/1, 072 14 Pavlovce na Uhom
Zastúpená: Anton Kocela, starosta obce
IČO: 00 325 589
DIČ: 2020739094
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK81 5600 0000 0042 2683 6001
(ďalej len „OBEC“)
a
ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.
Rampová 5, 040 01 Košice
v zastúpení: Ing. Tomáš Šimko, konateľ
IČO: 36 170 151
IČ DPH: SK2020056566
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bratislava
IBAN: SK8975000000000025909763
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 9020/V
(ďalej len „PARTNER“)
Článok I
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán v rozsahu a v súlade s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve, a to reklamná spolupráca na podujatí “DNI OBCE PAVLOVCE
NAD UHOM – XXI. ročník v dňoch 9. a 11. – 13.8.2017“ (ďalej len „podujatie") v obci Pavlovce
nad Uhom.
Článok II
Spôsob realizácie predmetu zmluvy

1. PARTNER sa zaväzuje:
- uhradiť dohodnutú sumu vo výške 500 € s DPH (slovom päťsto eur) na účet OBCE uvedený

v záhlaví zmluvy do 7 dní od podpísania tejto zmluvy.
-

dodať OBCI reklamné materiály podľa dohody vo forme elektronických podkladov
PARTNERA).

(logo

2. OBEC sa zaväzuje:
- propagovať PARTNERA prostredníctvom vlastných informačných kanálov, tlačových materiálov
(plagát a pod.) na mieste konania podujatia.

Článok III
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Vzťah oboch zmluvných strán sa riadi výlučne touto zmluvou, príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
2. Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane v dôsledku
porušenia podmienok tejto zmluvy, zodpovednosť za škodu sa bude riadiť podľa príslušných
ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní PARTNER obdrží jeden
rovnopis a OBEC dva rovnopisy.
4. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 14.08.2017.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy na webovej stránke OBCE.
6. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných
dodatkov k tejto zmluve, vzájomne schválených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.
Dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
7. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory týkajúce sa tejto zmluvy
sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie
sporov z tejto zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany po prečítaní textu tejto zmluvy zhodne prehlasujú, že zneniu tejto zmluvy
porozumeli, zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jej
znenie svoje podpisy.

V Pavlovciach nad Uhom, dňa 07.08.2017

Za OBEC:

Za PARTNERA:

Anton Kocela
starosta obce

Ing. Tomáš Šimko
konateľ

