
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 

Objednávateľ: Agentúra Papaver, s.r.o. 
Mlynica 97 
059 91 Mlynica 

IČO: 50 155 636 
DIČ: 2120198410 
IČ DPH: 
Zapísaný Okresný súd Prešov, odd.Sro, vložka č.:32482/P 
Zastúpená: Mgr.art. Marcel Cebula - konateľ 
(ďalej len „objednávateľ") 

Poskytovateľ: Podtatranské múzeum v Poprade 
Zastúpený: Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, riaditeľka 
Sídlo: Vajanského 72 /4 ,058 01 Poprad 
IČO: 37781171 
DIČ: 2021453390 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, 
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0051 9613 
Zriadenie: Zriaďovacia listina PSK v Prešove z 1.4.2002 č. KUL - 2002/000153/10 
Zapísaný Register M a G M K SR č. M K 2018/98 - 400 R M 50/98 

(ďalej len „poskytovateľ") 

(spolu ďalej len „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná strana") 

Uzatvárajú túto 
Zmluvu o reklame a propagácii 

Preambula 
1. Táto zmluva sa uzatvára za účelom podpory a prehlbovania dobrého mena, dlhoročných tradícií 

objednávateľa formou reklamy a propagácie jeho obchodného mena, loga - v expozičných priestoroch 
Podtatranského múzea v Poprade a na jeho webovej stránke www.muzeumpp.sk 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy j e odplatné poskytnutie reklamy a propagácie poskytovateľom 

objednávateľovi v zmysle čl. II. tejto zmluvy počas podujatia a úhrada odplaty za reklamu a propagáciu 
v zmysle čl. III. tejto zmluvy objednávateľom poskytovateľovi.. 

n. 
Reklama a propagácia 

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť vykonávanie reklamy a propagácie 
obchodného mena a loga objednávateľa viditeľným spôsobom, a to v rozsahu ako je uvedené v bode 2 
tohto článku zmluvy. 

2. Reklama a propagácia sa bude realizovať 
a. Priebežne v trvaní jedného roka v expozičných priestoroch Podtatranského múzea v Poprade 

a na webovej stránke www.muzeumpp.sk v termíne od: 01.03.2018 do: 01.03.2019. 

http://www.muzeumpp.sk
http://www.muzeumpp.sk


3. Poskytovateľ zabezpečí foto / videodokumentáciu umiestnenia reklamy dohodnutej v bode 1 a 2 tohto 
článku, ktorú predloží v súlade s bodom 4 tohto článku objednávateľovi. 

4. Príslušnú dokumentáciu podľa bodu 3 tohto článku poskytovateľ po skončení podujatia zašle nižšie 
uvedenej kontaktnej osobe objednávateľa e-mailom alebo prostredníctvom poštového podniku na 
adresu objednávateľa v lehote podľa čl. III. bod 3. tejto zmluvy. 

Kontaktná osoba objednávateľa: meno: Mgr. Mária Cebulová 
e-mail: balony@hokipoki.sk 
telefonický kontakt: 0908 388 994 

III. 
Cena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje za reklamu a propagáciu podľa čl. II. tejto zmluvy zabezpečiť 
poskytovateľovi balónovú výzdobu podľa požiadaviek dodávateľa v celkovej výške 800,00 EUR 
/bez DPH/, (slovom: Osemsto eur bez DPH). Uvedená cena bola určená dohodou zmluvných strán, je 
cenou pevnou a konečnou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytnutú reklamu a propagáciu bude kompenzovaná 
zabezpečením a dodaním balónovej výzdoby objednávateľom poskytovateľovi na základe 
preberacieho protokolu. 

3. Poskytovateľ je povinný riadne preukázať splnenie povinností podľa čl. II, bodu 3 tejto zmluvy 
predložením príslušnej dokumentácie objednávateľovi, a to najneskôr do 14 dní odo dňa ukončenia 
podujatia. 

4. Zmluvné plnenie ceny bude vykonané priebežne na základe požiadavky poskytovateľa a prevzatie na 
základe preberacieho protokolu, v ktorom bude určená hodnota predmetu dodávky. 

5. V prípade, že reklama a propagácia nebude poskytovateľom zabezpečená riadne a/alebo včas v zmysle 
čl. II a/alebo čl. III bod 3 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť alebo 
požadovať od poskytovateľa primeranú zľavu z odplaty za reklamu a propagáciu. 

IV. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, po 1 (jednom) pre každú zo zmluvných strán. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne formou písomných dodatkov podpísaných zmluvnými 

stranami. 
4. Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo ak sa takým stane 

z akéhokoľvek dôvodu, potom platnosť ostatných ustanovení nebude žiadnym spôsobom dotknutá. 
Zmluvné strany súhlasia, že v takomto prípade sa takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie považuje 
za nahradené platným ustanovením, ktoré má čo možno najviac podobný skutočný a obchodný účinok 
ako pôvodné ustanovenie. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli, že táto zmluva bola uzavretá 
určite, vážne a zrozumiteľne, na základe ich pravej a slobodnej vôle, na znak čoho ju podpisujú. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce s tejto zmluvy zaväzujú aj 
právnych nástupcov ktorejkoľvek zo zmluvných strán. 

Objednávateľ: 

V Poprade, dňa: ÁOU 

Agen^'ra; \PAVF.R,s.r.o. 
Mlynica 97,059 91 MLYNICA 

IČO: 50 1: 

Poskytovateľ: 

V Poprade, dňa: Cl O 'b ÍC1$ 

PODTATRANSKÉ MÚZEUM V POPRADE 

Mgr.art. Marcel Cebula 
Agentúra Papaver, s.r.o 

Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, 
Podtatranské múzeum v Poprade 

mailto:balony@hokipoki.sk

