
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej iba „zmluva)

uzatvorená medzi

Objednávateľ: Stanislav Andreji - TOPTLAČ

Sídlo: Komenského 2222/77, 075 01 Trebišov
IČO: 46 856 048
DIČ: 1082630197
IČDPH: SK 1082630197
IBAN:
Bankové spojenie:

(ďalej iba „ TOPTLAČ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a

Poskytovateľ: Mesto Trebišov

Sídlo: M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov
Štatutárny orgán: PhDr. Marek Čižmár, primátor
IČO: 00331996
DIČ: 2020773590
IBAN: SK39 0200 0000 0000 1932 5622
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.

(ďalej len „Mesto Trebišov“ v príslušnom gramatickom tvare)

(v ďalšom texte spoločne aj „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok I 

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán a poskytnutie si vzájomných plnení na 

základe tejto zmluvy.

1.2 TOPTLAČ sa zaväzuje vyhotoviť a dodať Mestu Trebišov najneskôr do 15.10.2017 desať 

kusov tričiek podľa výberu poskytovateľa s vlastnou potlačou a motívom Kina Slávia, 

a to na základe grafického návrhu dodaného poskytovateľom.

1.3 Mesto Trebišov sa zaväzuje v období odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 09.11.2017 

zverejňovať pred každým filmovým predstavením 6 sekundový reklamný spot obsahujúci 

obchodné meno a logo TOPTLAČ, rovnako tak zverejniť obchodné meno a logo
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TOPTLAČ na webovom sídle Kina Slávia (www.kino.trebisov.sk~) a na propagačných 

materiáloch Kina Slávia ( v printovej aj elektronickej podobe).

Článok II 

Doba trvania zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 09.11.2017.

Záverečné ustanovenia

3.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, uzatvárajú 

ju slobodne a vážne, že je zrozumiteľná, jej obsahu porozumeli a naznak súhlasu s jej 

obsahom ju podpisujú.

3.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre obe zmluvné strany.

Článok III

V Trebišove dňa: G.lOJOw V Trebišove dňa:...L í.?:..'?.?./.í.

Mesto Trebišov: TOPTLAČ:
/
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