Zmluva o spolupráci, reklame, marketingovej a obchodnej činnosti
uzavretá podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
platnom znení
Poskytovateľ: DIAMON, s.r.o.
Sídlo: Scherffelova 53/3017, 058 01 Poprad
IČO: 36 478628
Zastúpený: Máriom Diabelkom
Zapísaný v: OR Okresného súdu Prešov, vložka: 13390/P
Tel./Mobil: 052 78 78 100
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Objednávateľ: Mesto Svit - Centrum voľného času
Sídlo: Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
IČO: 00326607
Zastúpený: PaeDdr. Rudolf Abrahám - primátor Mesta Svit
Zapísaný v: Štatistický úrad Slov.repobliky Prešov
Tel./Mobil: Mgr. Lenka Mačugová – 0917 622 658
Bankové spojenie: VÚB Poprad, expozitúra Svit č. účtu: 24727-562/0200 var. symbol 08209
(ďalej len „Poskytovateľ“)
I.Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o umiestnení loga spoločnosti DIAMON,
s.r.o. počas celoslovenského festivalu neprofesionálneho divadla „Divadelný Maťko“
v dňoch 20. – 23. Novembra 2013 v priestore DOM KULTÚRY SVIT za odplatu vo forme
jednorazového finančného príspevku. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich právach a
doplňujúcich povinnostiach:
Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť jednorazový finančný príspevok vo výške 150,- € najneskôr týždeň pred
realizáciou festivalu
b) poskytnúť materiálne zabezpečenie pre umiestnenie reklamy – 2 x Roll-Up banner s logom
spoločnosti poskytovateľa
c) počas festivalu poskytne vo forme bártru ako dodatočná odplata „mäsové výrobky“ pre
potreby pohostenia porotcov súťaže festivalu
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) umiestniť logo spoločnosti poskytovateľa v reklamnej aktivite na podporu
aktivity„Divadelný Maťko“ 20. – 23. Novembra 2013 – logo na plagáte, súčasne publikáciu
loga v prípade aktivácie na webe a sociálnych sieťach
b) umiestniť v mieste realizácie festivalu 2 ks reklamný Roll-Up banner poskytovateľa
c) zabezpečiť fotodokumentáciu „Divadelný Maťko“ a po ukončení festivalu, do 7 dní
odovzdať poskytovateľovi
d) umožniť poskytovateľovi voľné vstupy 250 ks pre svojich obchodných partnerov

II. Doba trvania
1. Zmluva sa dojednáva na dobu určitú: festival „Divadelný Maťko“ 20. – 23.11.2013
2. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou kedykoľvek, z dôvodov nedodržania záväzkov
oboch zmluvných strán pred realizáciou festivalu.
III. Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ vznikne požiadavka jednej zo zmluvných strán týkajúcich sa zmien, ktoré by mali
vplyv na predmet a obsah plnenia tejto zmluvy, bude toto písomným dodatkom k tejto zmluve
odsúhlasené obomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom dôkladne prečítali, obsahu
porozumeli a zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, za nie pre nich
nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží jedno
vyhotovenie a poskytovateľ obdrží takisto jedno vyhotovenie.
4. Táto zmluva slúži ako podklad pre realizáciu marketingovej spolupráce.
V Poprade, dňa 13.11.2013

Mário Diabelko v. r.
DIAMON, s.r.o.
Poskytovateľ

PaeDdr. Rudolf Abrahám v. r.
primátor Mesta Svit
Objednávateľ

