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Zmluvné strany:

ZIIOTOVITEI:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císlo účtu:
tčo:
(ďalej len,,zhotovitel"')

a

Zm|uva č.912014
o propagačnej spolupráci

uzavretá podl'a § 51 a nasl. Občianského zákonníka

Mestslcí čast' Košice -K
Opátska l8, 040 18 Košice
Ing. Vladimír §axa- staros
Dexia banka slovensko a.
040279500215600
00691020

OBJEDNÁVATEI]: KBZ s. r. o.
Karpatská 14,040 01 Košice

ZastúpenÝ: Oto lvan
ICO: 36 034 509
DIč: 2020081063
IČ npH: sK2020081063
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Císlo účtu: 178607785510200
( C'alej ler,. .,cbjedná,,,ateť")

čIánot< t.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je propagačnáčinnosť avzájomná spolupráca medzí zhotoviteťom
aobjednávateťom pri zabezpečení a realizácií propagačnej kampane objednávateťa formou
propagácie loga a obchodného mena objednávateťa v rámci kultúrneho podujatia ,, Ples
staíostuoo, ktoré sa uskutoční 22. 02.2014.

čIánok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

I. Zhotoviteť sa zavázuje zabezpečiť a umiestniť reklamné pútače s logom spoločnosti po
dohode s objednávateťom v priestoroch kultúrneho domu na viditelnom mieste.
2. Objednávateť sa zavázuje dodať pútače ( po dohode so zhotoviteťom) podťa ods. 1 , deň
pted zahájením spoločenského podujatia do 2l. 02. 20t4.
3, Zhotoviteť je povinný uvádzať obchodnó meno objednávatela, prípadne dodané logo pri
moderovaní akcie.
4. objednávateť je povinný zaplatiť dohodnutú cenu podťa čl. ilI. tejto zmluvy.
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čhnok III.
Dohoda o cene

Objedruivateí sa zavázuje najneskór do 3 dní od podpisu tejto zmluly uhradiť zhotoviteťovi
prcvodným pdkazom na účet zhotoviteťa alebo v hotovosti do pokladne mestskej časti
dohodnutu sumu za služby poskytovanó mestskou časťou vo výške 500,- €.

čIánok IV.
záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvárana dobu určitú do 23. 02. 2014.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať len v písomnej forme po dohode
zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch rovnakej právnej sily. Každá zo zmluvných
strán obdrží jedno lyhotovenie zmluvy.
4. Zmluvanadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom jej
zverejnenia na webovej stránke mestskej časti.

V Košiciach dňa 17. 02.2014
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zhotoviteť


