
Príloha č. 1 k zmluve č. 86/11.05.2016 

(1) Lehota, do ktorej je zhotovíte!' povinný odovzdať organizácii 
plagáty zhotovené v súlade so zmluvou : 

(2) Doba prvého vyvesenia plagátov organizáciou po 
riadnej dotlači plagátov kultúrnym programom: 

(3) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od dátumu jej 
uzatvorenia do: (t.j. na jeden rok od dátumu dojednaného 
v bode 2 tejto prílohy) 

(4) Počet plagátov, ktoré je zhotovíte!' povinný odovzdať 

organizácii v lehote podl'a bodu 1 tejto prílohy : 

(5) Vel'kosť všetkých plagátov požadovaných 
organizáciou a zhotovovaných zhotovitel'om : 

(6) Farba podkladovej plochy reklamných plagátov požadovaná 
organizáciou: 

(7) Periodicita vyvesovania plagátov organizáciou a počet 
plagátov, ktoré majú byť v tejto perióde vyvesené: 

(8) Plagáty budú každý mesiac po dobu jedného roku 
(podl'a bodu 3 tejto prílohy) dotlačené programom: 

Zvláštne podmienky: 

15.02.2021 
(deň, mesiac, rok) 

01.03.2021 
(deň, mesiac, rok) 

28.02.2022 
(deň, mesiac, rok) 

1 500 ks A1; 600 ks A2 
(počet kusov) 

A1,A2 
(formát alebo rozmer v mm) 

žltá 100% 

1x mesačne 90 ks 
(napr. 1 x mesačne X ks) 

program kina + kultúrne podujatia 

(9) Elektronická adresa, na ktorú bude zasielať organizácia mesačný program kultúry v dátovej podobe vždy najneskôr 
do 27. dňa v mesiaci predchádzajúceho zverejnenia: programy@kulturavmeste.sk. 
Organizácia súhlasí s uverejnením loga zhotovitel'a www.kulturavmeste.sk na vytlačených plagátoch v ich spodnej časti a zároveň 
sa zhotovíte!' zaväzuje uverejniť mesačný kultúrny program organizácie na svojom celorepublikovom internetovom portále 
www.kulturavmeste.sk s ktorým organizácia súhlasí. 

(10) Grafické prevedenie nadpisu plagátov: 3D kino mladosť+ logo MsDK Vranov nad Topl'ou 

( 11) Organizácia poskytne ....................... ks vol'ných vstupeniek na obdobie ..................................................................... zhotovíte l' ovi. 

(12) Organizácia bude zasielať každý mesiac po dobu trvania zmluvy plagáty dotlačené programom všetkým firmám, ktoré sa 
zúčastnia inzercie na plagáte : ÁNO 

(13) Organizácia bude premietať pred každým predstavením v kine 32-sekundový reklamný spot reklamy s inzerciou firiem 
na reklamnom plagáte. Reklamy dodá na vlastné náklady zhotovíte!' spoločne s plagátmi. 

(14) Organizácia aj zhotovíte!' vzájomne umiestni na svoju webovú stránku odkazy na aktuálny kultúrny program umiestnený: 

u zhotovitel'a na adrese: www.kulturavmeste.sk 

u organizácie na adrese: www.kino.kulturavranov.sk 

(15) Ďalšie dojednané podmienky: 

(16) Označiť platné: b) touto prílohou sa mení predchádzajúca príloha č. 1 

dňa : 26.02.2020 

Organizácia; . ; AJ(;... 41-'fO Jfi iO[)r t:0 1-'! 
Meno podp1saneJ osoby:_ ...................................... .. 

pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

Zhotovíte!': 
Meno podpísanej osoby: Mário Jankech 

-

OCNAR Luká!; 

ac~ 
O: 34792937 
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pečiatka a podpis op~vnenej osoby 




