
Zmluva o poskytnutí plochy na umiestnenia loga 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Poskytovateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo:
Zastúpenie: 
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN): 
IČO:

Obec Sučany
Námestie SNP 31, 038 52 Sučany 
Martin Rybár -  starosta obce 
SLSP Martin
SK4909000000000351556027
00316938

(ďalej len „Obec Sučany“)

a

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Zastúpenie:

Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zapísaná:

Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.
MVDr. Rastislav Zábronský - predseda predstavenstva
Ing. Xénia Frkáňová -  podpredseda predstavenstva
Ing. František Kamenišťák -  člen predstavenstva
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA -  člen predstavenstva
Ondrej Výbošťok- člen predstavenstva
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
36672084
SK 2022236502
Prima banka Slovensko, a. s.
SK15 5600 0000 0003 0245 6003
Obchodný register pri Okresnom súde v Žiline, oddiel Sro., vložka 10543/L 
(ďalej len „TURVOD“)

Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Obec Sučany sa týmto zaväzuje poskytnúť TURVODu priestor na umiestnenie loga spoločnosti 
TURVOD na roll up baneroch (s cieľom zabezpečenia podpory spotreby pitnej vody), ktoré budú 
vystavené pri príležitosti osláv 18. ročníka „Dní Milana Hodžu“ s termínom konania dňa 
25.06.2022.

2. TURVOD sa za službu podľa čl. 1 bodu 1) tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť Obci Sučany odplatu 
vo výške 200,- € (slovom: dvesto eur) prevodom na bankový účet Obce Sučany, uvedený 
v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom (ďalej len „odplata“). 
Vo faktúre bude vysporiadaná DPH podľa príslušných daňových predpisov.

Čl. II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Obec Sučany použije odplatu na organizačné zabezpečenie osláv 18. ročníka „Dní Milana 
Hodžu“, ktoré sa uskutoční dňa 25.6.2022.

2. Obec Sučany poskytne ako prílohu k faktúre podľa čl. I. bod 2 TURVODu fotodokumentáciu 
preukazujúcu splnenie svojej povinnosti podľa článku I. bodu 1) tejto zmluvy.



3. TURVOD poskytne Obci Sučany pri plnení povinností podľa tejto zmluvy nevyhnutnú 
súčinnosť.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) pre každú zmluvnú stranu.

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné prejavy sú im dostatočne zrozumiteľné, ich zmluvná 
voľnosť nie je ničím obmedzená, právny úkon je urobený v predpísanej forme, obsah tejto 
zmluvy si riadne prečítali a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, určito, nie v tiesni vlastnou 
rukou podpísali.

3. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.

V Sučanoch, dňa V Martine, dňa

Za dodávateľa Za objednávateľa

Martin Rybár MVDr. Rastislav Zábronský
starosta obce predseda predstavenstva

Ing. Xénia Frkáňová 
podpredseda predstavenstva


