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Zmluva  o   propagácii   a reklame 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 
 

I. Zmluvné strany 
 

 
DODÁVATEĽ:                    
Názov organizácie:   Obec Šútovo   
Zastúpenie:     Ľubomír Maďari – starosta obce    
Sídlo:    Fatranská 88/9, 038 54 Šútovo            
IČO:              00316946    
Bankové spojenie:    VÚB a.s. Martin  
Číslo účtu:   SK78 0200 0000 0000 1732 5362  
                               
 
OBJEDNÁVATEĽ:     Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s. 
Zastúpenie:   MVDr. Rastislav Zábronský - predseda predstavenstva 
    Ing. Xénia Frkáňová – podpredseda predstavenstva 
                                               Ing. František Kamenišťák – člen predstavenstva 
                                               MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA – člen predstavenstva  

                                    Ondrej Výbošťok- člen predstavenstva 
Sídlo:    Kuzmányho 25, 036 80 Martin  
IČO:     36672084 
IČ DPH:   SK 2022236502 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu:  SK15 5600 0000 0003 0245 6003 
Zapísaná:  Obchodný register pri Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro., vložka 

10543/L                                                
 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
    Predmetom tejto zmluvy je propagácia firmy objednávateľa u dodávateľa s cieľom 
zabezpečenia podpory spotreby pitnej vody a prostredníctvom činností, ktoré zabezpečuje 
dodávateľ pri príležitosti usporiadania podujatia „Dňa obce Šútovo“. Dodávateľ sa zaväzuje, 
že umiestni v areáli Obecného úradu v Šútove logo objednávateľa, za účelom propagácie 
spoločnosti objednávateľa. 
 
 

III. Termín plnenia 
 
   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  do 31.08.2022 Termín plnenia tejto zmluvy je stanovený 
na deň  06.08.2022. 
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IV. Finančné náležitosti 

 
   Objednávateľ uhradí dodávateľovi sumu vo výške: 200 €, slovom dvesto EUR za účelom 
plnenia predmetu tejto zmluvy. Hore uvedená finančná čiastka bude prevedená na účet 
dodávateľa na základe faktúry vystavenej dodávateľom.  
 
 

V. Povinnosti dodávateľa 
 

   Dodávateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky výlučne na zabezpečenie propagácie 
objednávateľa podľa ustanovenia II. tejto zmluvy. 
        
 
 

VI.         Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe vzájomne odsúhlaseného dodatku, ktorý 
bude tvoriť prílohu tejto zmluvy. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých 
každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, dobrovoľne, 
bez nátlaku a ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej celým obsahom 
ju obe strany podpisujú. 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
 
 
V Šútove dňa:                                                             
 
 
Za  dodávateľa   
   
 
 
 
_________________________  
Ľubomír Maďari   
starosta obce    
    
 
  
 
   
  
 
 
 

V Martine dňa: 
 
 
Za objednávateľa 
 
 
 
 
_________________________ 
MVDr. Rastislav Zábronský 
predseda predstavenstva  
 
 
 
 
_________________________ 
Ing. Xénia Frkáňová 
podpredseda predstavenstva  


