
Objednávateľ: 

Dodávateľ: 

Zmluva o poskytnutí reklamy 
uzavretá podľa § 269 odr;. 2 Obchodného zákonníka 

I. 
Zmluvné strany 

Názov firmy: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia 

Sídlo: 

IČO: 
DIČ: 

M. R. Štefánjka 875/200, 093 Ol Vranov n. T. 

35519088 

2020630898 
zastúpený: Mgr. Petrom Novákom, riaditeľom 

bankové spojenie: Slovenská sporiteľna, a.s. pobočka Vranov n. T. 

IB~: SK3409000000000560749407 

Názov: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

MAKO Family, s.r.o. 
Námestie slobody 1239/148 
Imrich Makóom, konateľom 
53 838 092 
2121513790 

II. 
Predmetom zmluvy: výroba marketingových článkov a materiálov a ich uverej1'íovanie na 

internetovej stránke a sociálnych sietiach. 

Dodávateľ sa zaväzuje vhodným a kreatívnym spôsobom vytvoriť a uviesť marketingové a 
reklamné materiály objednávateľa na Facebookových a internetových stránkach Vranovske 

NOVINKY a Kino Mladosť Vranov nad Topľou. 
Zároveň sa dodávateľ zaväzuje všetky uverejnené mat~riály a štatistl..')' dosahu, videní a 

interakcie, evidovať na elektronickom nosiči. Tieto údaje j e povinný uchovávať a sprístupniť 

objednávateľovi pre jeho potreby. 

m. 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu desiatich mesiacov. Platnosť a účinnosť 1.10.2021. 

V prípade prerušenia prevádzky kina sa doba automaticky predlžuje o čas prerušenia 

prevádzky. 



• 

IV. 

Objednávateľ sa zavazuJe zaplatiť dodávateľovi za výrobu a umiestnenie materiálov 
spôsobom podľa čl. II peňažné plnenie vo výške 2500,- EUR a to prevodom na účet 
prijímateľa v mesačných splátkach po 250,- EUR na základe faktúry vystavenej 
dodávateľom. 

v. 
Túto zmluvu možno meniť alebo dopÍňať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 

Táto zmluva sa v prípade pochybností spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých si každá zmluvná strana ponechá po 
jednom rovnopise. 

Táto zmluva bola obidvoma zmluvnými stranami prečítaná, porozumená a na znak súhlasu 
s jej obsahom slobodne, vážne a bez nátlaku podpísaná. 

Vo Vranove nad Topľou, dňa 28.9.2021 

Objednávateľ: ..................... ................. . 

Mgr. Peter Novák 
riaditeľ 

MAKO Family s.r.... 1 ll 
Námestie slobody 1239/ 1 
093 01 Vranov nad Tople 

ICO: 5~ 838 092 Ole: 21216 ... 

Dodávateľ : ..................................... .. 

Imrich Makó 
konateľ 




