
Nižšie uvedené zmluvné strany uzavreli podľa Obchodného zákonníka 

Dohodu o vzájomnej spolupráci 

medzi: 

l. Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
so sídlom: Kapitulská 2, 974 Ol Banská Bystrica 
Zastúpené: doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.- konateľ 

DIČ: 2020454678 
IČO: 31602100 

(ďalej len " Rádio LUMEN") 

a 

2. Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 
so sídlom: M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topl'ou 
Zastúpená: Ing. Alfonz Kobielsky - riaditeľ 

IČO: 35519088 
DIČ: 2020630898 
Bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, BIC: GIBASKBX 
IBAN: SK3409000000000560749407 

(ďalej len " MDK ") 

Článok l. 

1.1 . Predmetom tejto dohody je vzájonmá spolupráca zmluvných strán, ktorá je bližšie 
špecifikovaná v článku 2. tejto dohody. 

1.2. Rádio LUMEN má právo odmietnuť vysielanie reklamného produktu, obsah ktorého nie 
je v súlade so všeobecne platnými normami SR, predpismi týkajúcimi sa rozhlasového 
vysielania a v rozpore s obsahovým charakterom rádia. 

1.3. Rádio LUMEN prehlasuje, že je držiteľom licencie udelenej Radou Slovenskej 
republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, teda je oprávnené vykonávať činnosť, 
ktorá je predmetom tejto dohody (t.j. šíriť reklamu). 

1.4. MsD K je povinný dodávať komplexné podklady na vysielanie a taktiež je povinný 
rešpektovať teclmické a obsahové podmienky Rádia LUMEN. 



Článok2. 

2.1. Rádio LUMEN sa zaväzuje poskytnúť MsDK priestor na propagáciu finálového večera 
gospelovej hudby GOSPEL SONG 2017, ktorý sa uskutoční v estrádnej sále Domu 
kultúry v sobotu 1.4.2017 o 19.00 hod. nasledovne: 

• Gospelparáda dňa 23.03.2017 a 30.03.2017 (medzi 21:00-22:30 h.)- odvysielanie 
čítaného oznamu. Podklady na vysielanie je potrebné poslať min. 3 dni pred 
propagáciou e-mailom na schmidtova@lumen.sk . 

2.2. MsDK sa zaväzuje spropagovať Rádio LUMEN v rámci propagácie finálového večera 
gospelovej hudby GOSPEL SONG 2017, ktorý sa uskutoční v estrádnej sále Domu 
kultúry v sobotu 1.4.2017 o 19.00 hod. nasledovným spôsobom: 

uverejnenie loga rádia na web stránke Domu kultúry vo Vranove nad Topľou 
( www.kulturavranov.sk ), 
uverejnenie loga rádia počas koncertu na obrazovke v estrádnej sále, 
ústne poďakovanie Rádiu LUMEN pred a počas finálového večera. 

2.3. MsDKje povinný rešpektovať technické a obsahové podmienky Rádia LUMEN 
a Rádio LUMEN je zodpovedné za bezchybné odvysielanie reklamy. 

Článok 3. 

3.1. Táto dohoda slúži ako podklad pre Zmluvu o vzájomnej spolupráci, v ktorej budú okrem 
iného dohodnuté i konečné ceny za poskytnuté služby. 

Článok 4. 

4.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 2.4.2017. 
4.2. Dohodu o spolupráci je možné zrušiť písomnou výpoveďou. 
4.3. Dohoduje možné meniť len formou písomných dodatkov. 
4.4. Dohoda bola uzavretá podľa slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle. 

V Banskej Bystrici dňa 22.3.2017 

doc. ThDr. Juraj Spuchläk, PhD. 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 

··~··········································· 
Ing. Alfonz Kobielsky 
Mestský dom kultúry, 

príspevková organizácia 




