
Zmlu v a o re klame 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obch. zákonníka 

medzi zmluvnými stranami : 

1. O bchodné meno: 
Sídlo: 
Registrácia: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: 

RAJEC INDUSTRY, spol. s r .o. 
Dukelská štvrť 4224/25 
Okresný súd Trenčín, oddiel: Sro, Vložka č.: 16461/R 
3635 1547 
Tatra banka, a.s. 
SKlO 1100 0000 0029 4623 2055 
Tibor Rajec, konateľ 

ďalej len RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. 

2. Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpený: 

Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9, 018 4 1 Dubnica nad Váhom 
00 317 209 
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
Peter Wolf, primátor mesta 

ďalej len Mesto Dubnica nad Váhom 

takto: 
Článok 1 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tej to zmluvy je odplatné zabezpečen ie spolupráce v oblasti reklamy medzi 
spoločnosťou RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. a Mestom Dubnica nad Váhom. Zmluvné 
strany sa touto zmluvou zaväzujú zabezpečiť vzájomné poskytovanie plnenia spôsobom, 
v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve. 

Článok II 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Za účelom naplnenia predmetu tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú: 

1.1. RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. sa zaväzuje poskytnúť Mestu Dubnica nad Váhom 
jednorazový príspevok v sume 200,- EUR (slovom dvesto EUR) za účelom prezentácie 
spoločnosti na podujatí „XXVI. Ročník Dubnického folklórneho festivalu 
s medzinárodnou účasťou (OFF)" organizovaného v termíne od 22.08 .20 19 do 25.08.20 19 
nasledovnými spôsobmi : 

• reklama v programovom bulletine OFF medzi Bronzovými sponzormi 
• uvedenie názvu firmy na banneroch umiestnených na festivalových scénach OFF 
• uvedenie názvu firmy medzi sponzormi OFF v Dubnických novinách 
• 2 voľné vstupeniek (pre 4 osoby) 
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1.2. RAJEC INDUSTRY, spol. s r.o. sa zaväzuje vyššie uvedený príspevok 200,- EUR (slovom 
dvesto EUR) uhradiť na hore uvedené číslo účtu najneskôr do 15 dní po podpise tejto 
zmluvy. 

1.3 Mesto Dubnica nad Váhom sa zaväzuje použiť príspevok výlučne na akciu uvedenú 
v odseku 1.1. tohto článku a dané zdokladovať fotografiou loga spoločnosti RAJEC 
INDUSTRY, spol. s r. o. umiestnenej formou reklamy na tomto podujatí. 

1.4 Mesto Dubnica nad Váhom sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy v rámci svojich 
možností propagovať činnosť a š íriť dobré meno spoločnosti RAJEC INDUSTRY, spol. 
s r.o. 

Článok III 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna z nich, ani z jej zástupcov, 
nekonala v tiesni, v omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si 
zmluvu riadne prečítali, dôkladne sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej a na znak 
súhlasu zmluvu podpisujú. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom j ej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Dubnica nad Váhom. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jednu si ponechá spoločnosť RAJEC 
INDUSTRY, spol. s r.o. a jednu Mesto Dubnica nad Váhom. 

4. Zmluvu je možné meniť a dopÍňať len písomnou formou na základe dohody zmluvných 
strán. 

V Dubnici nad Váhom, dňa 

RAJEC;t~RY:·~~~I. s r.o. 
Ti r Rajec 

onateľ 

V Dubnici nad Váhom, dňa 

Mesto Dubn' a nad Váhom 
Mgr. P, ter Wolf 
primátor mesta 
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