..
Dohoda o reklame

č. 435/145/2020

Objednávateľ :
Sídlo:
v zastúpení:
kont. osoba vo
veciach vystúpenia:
IČO:
DIČ:

Anna Riecka
00317331
2020610911

Vykonávateľ
Sídlo:
IČO:
Telefón:

Dušan Krupička .
Prúdy 185/10, 018 64 Košeca
43872409
+421915331531

E-mail:

dusan.krupicka@gmail.com

Web:

www.djkrupko.sk

Mesto Ilava
Mierové nám. 16/31, 019 01 Ilava
Ing. Viktor Wiedermann, primátor mesta

Bankové spojenie:

Táto zmluva
bola zverejnená dňa: . 10.7.2020 ······
číslo: 435/145/2020
ID: 3062
V Ilave dňa: 10.7.2020

Čl. I
Predmet dohody
1. Predmetom dohody je vypracovanie zvukového reklamného spotu na akciu poriadanú
mestom Ilava : OLDIS Party dňa 10.7.2020. Zvukový spot bude použitý ako reklama
v médiách a mestskom rozhlase

Čl. II
Cena
1. Cena za vyhotovenie reklamného spotu špecifikované v čl. I bod 1je stanovená dohodou
zmluvných strán vo výške 100,-€. Objednávateľ uhradí vykonávateľovi finančnú
čiastku 100 Eur po vystavení faktúry od vykonávateľa.

•
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť potrebnú finančnú čiastku zhotoviteľovi a dodať mu včas
potrebné informácie k vytvoreniu reklamného spotu
2. Vykonávateľ je povinný dodať reklamný spoť včas , v dostatočnom odstupe od plánovanej
akcie
Čl.IV
Podmienky zrušenia vystúpenia
1. Ak vznikne vážna a nepredvídateľná udalosť na strane vykonávateľa , ako je vážne
ochorenie, smrť účinkujúceho, dopravná nehoda, atď., účinkujúci je oprávnený od dohody
odstúpiť a nevzniká nikomu nárok na akúkoľvek náhradu za podmienky, že usporiadateľ
bude ihneď informovaný.
Čl. v.
Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých 3 obdrží objednávateľ ľ a jedno
vykonávateľ.
2. Túto dohodu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán vo forme písomného
dodatku, ktorý bude vzájomne odsúhlasený a podpísaný zmluvnými stranami.
3. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke mesta Ilava.
4. Účastníci dohody vyhlasujú, že dohodu uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie
v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, dohodu si riadne prečítali,jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V Ilave, dňa: 8.7.2020

V Ilave, dňa: 7.7.2020

Za usporiadateľa:

Za vykonávateľa :

Ing.Viktor Wiedermann

Dušan Krupička

