ZMLUVA O MEDIÁLNEJ SPOLUPRÁCI
I.
ZMLUVNÉ STRANY
Názov organizácie:
Adresa:
Zastúpené:
Kontaktné osoby:
Tel. číslo:
e-mail:
ICO:
DIČ:
Web:
(ďalej len Partner)

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
Peter Huba, riaditeľ
Mgr. Miriam Kazimírová
043 5862277, 043 5863368
orknizdk@vuczilina, podujatia@oravskakniznica.sk
36145262
2021433612
www.oravskakniznica.sk

Názov organizácie:
Zastúpená:
Kontaktné osoby:
Tel:

Naše Mestá SK, s.r.o. v zastúpení MojKubin.sk
Ing. Stanislav Jurišič, riaditeľ
Dušana Szalak
nula915587865
mojkubin@gmail.com
Martinská dolina 46, 949 01 Nitra
nasemesta@gmail.com
47179520
SK 202 378 12 76
www.mojkubin.sk

Adresa:
e-mail:
ICO:
IČ DPH:
Web:
(ďalej len „Naše Mestá")

II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečovaní mediálnej podpory a propagácie
na regionálnom informačnom portáli www.MojKubin.sk a propagácia zo strany Partnera.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Naše Mestá, v zastúpení MojKubin .sk sa zaväzuje:
- na portáli www.MojKubin.sk prezentovať Partnera cez nasledovné produkty:
•

logo s odklikom medzi partnermi v Udalostiach a na hlavnej strane IP MôjKubín

•
•
•

príspevky v Udalostiach dodané hotové od Partnera
uverejnenie príspevkov Partnera v mobilnej aplikácii
uverejňovanie článkov na Facebookovej fanstránke Môj Kubín

2. Partner sa zaväzuje:
dodať podklady na vytvorenie príspevkov v Udalostiach

- uvádzať portál www.MoiKubin.sk ako svojho mediálneho partnera podľa dohodnutej špecifikácie:
- umiestniť logo mediálneho partnera na úvodnú stranu svojej web stránky
- 1 x mesačne uviesť www.MojKubin.sk medzi udalosťami na svojej web stránke/facebooku.
- zviditeľniť logo mediálneho partnera na vami organizovaných podujatiach
3. V prípade, ak sa vyskytnú skutočnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve, budú sa riešiť
formou dodatku k tejto zmluvy.
4. V prípade neplnenia zmluvy o spolupráci v dohodnutom rozsahu a obsahu z akéhokoľvek dôvodu
na oboch stranách môže každá zo zmluvných strán od zmluvy odstúpiť s účinkami dňom
doručenia písomného a odôvodneného odstúpenia od zmluvy.

Zmluva sa uzatvára na dobu

neurčitú

IV.
Doba platnosti
29. 2. 2016

Zmluvu možno ukončiť:

písomnou dohodou zmluvných strán
písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 2 mesiace a začína
plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede.

V.
Záverečné ustanovenia
• Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
• Zmeny a dodatky k zmluve možno uskutočniť len písomnou formou a so súhlasom
oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán.
• Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane jeden exemplár.

V Dolnom Kubíne, dňa:

Ing. Stanislav Jurišič
Naše Mestá SK, s.r.o.

Peter Huba
Riaditeľ OK AH DK

