
Zm|uva o pľopagácii a reklame

uzatvoręná podľa $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka v platnom zneni

I. Zmluvné stľany

DODÁvATEĽ:
Adresa:
V zastúpení:
lčo:
DIč:
Bankové spojenie:
IBAN:

OBJEDNAVATEĽ:
Sídlo:
V zastúpení:
lčo:
DIč:
Ič opH:
Bankové spojenie:
IBAN:

obecný úrad Staškov
Ul. Jozefa Kronera 588
Ing. Ladislav Šimčisko, staľosta obce
00314293
2020553271
Prĺma banka Slovensko, a. s.
sK 81 s600 0000 0002 7961 s001

EKONOMSERVIS' s. ľ. o.

Staškov 539' 023 53 Staškov
Jozefom Korduliakom - konatel' spoločnosti
36429392
2021983403
sK2021983403
Slovenská sporitel'ňa, a. s.
sK3ó 0900 0000 0003 1251 4537

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je propagácia Íirmy objednávateľa počas konania 49. ľočníka
futbalového tumaja o putovný pohár národného umelca Jozefa Kronera Vo výške
300'00 EUR. Akcia sa bude konať dňa 10. 07 .2022. Dodávateľ bude propagovať objednávateľa
umiestnením loga v aľeáli konania podujatia.

III. Teľmín plnenia

Zmluva sa uzatváta na dobu uľčitu do 3l. 7 . 2022 a nadobúda platnosť dňom podpisu
oboch zmluvných strán. Termín plnenia tejto zmluvy je stanovený na 10. 07 .2022.



IV. Finančné náležitosti

objednávatel'uhradí dodávatel'ovi sumu vo výŠke: 300,00 EUR, vrátane DPH, slovom:
tństo/EUR za úěelom plnenia predmetu tejto zmluvy Hore uvedená ťrnančná čiastka bude
pľevedená do pokladne dodávatel'a v termíne do 3 dní od podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami.

V. Povinnosti dodávatel'a

Dodávatel' sa zaväzuje, Že pouŽije finaněné prostriedky ýlučne na účel uvedený v
čl. II. tejto zmluvy.

VI. ostatné dojednania

Táto zmluva je vyhotovená v 2 ońgináloch' z ktorýchkaŻdázmluvná strana obdrŽí l
originál'

Zmluvu je moŽné meniť a dopĺňat' len na zćlklad,e vzájomne odsúhlaseného dodatku,
ktoý bude tvoriť prílohu tejto zmluly.
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