Nižšie uvedené zmluvné strany uzavreli podľa Obchodného zákonníka

Dohodu o vzájomnej spolupráci
medzi:
1.

Rádio LUMEN, spol. s r.o.
so sídlom:
Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpené:
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. – konateľ
IČO:
31602100
DIČ:
2020454678
IČ DPH:
SK 2020454678
IBAN: SK98 0200 0000 0010 8754 8312, VÚB
(ďalej len „Rádio LUMEN“)
a

2.

Knižnica pre mládež mesta Košice
so sídlom:
Kukučínova 2, 043 59 Košice
Zastúpené:
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
IČO:
00189006
DIČ:
2020785910
IBAN: SK43 5600 0000 0005 0231 1001, Prima banka Slovensko a.s.
Kontaktná osoba: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná – 0915 539 967,
e-mail: kniznicake@kosicekmk.sk
Reg.: Mesto Košice v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva

(ďalej len „KMK“)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Článok 1.
Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca zmluvných strán, ktorá je bližšie
špecifikovaná v článku 2. tejto dohody.
Článok 2.
2.1. Rádio LUMEN sa zaväzuje spropagovať VII.. ročník literárneho festivalu ČÍTA
CELÁ RODINA, ktorý sa uskutoční 20. - 21.10.2017 v Košiciach nasledovne :
•
Rádiorelax - 18.10.2017/streda o 13:30 h. – telefonická pozvánka – 3 min.
•
Rádiorelax - 23.10.2017/pondelok o 13:30 h. – reportáž – 4 min.
2.2. KMK sa zaväzuje uvádzať Rádio LUMEN ako mediálneho partnera v rámci
propagácie VII. roč. literárneho festivalu Číta celá rodina, ktorý sa uskutoční
20.-21.10.2017 v Košiciach nasledovne:
 logo rádia na plagátoch A1 (100 ks)
 logo rádia na letákoch A2 (100 ks)
 uverejnenie loga Rádia LUMEN na www stránke v sekcii ´Naši partneri´
 ústne poďakovanie Rádiu LUMEN počas literárneho festivalu.

2.3. 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).
2.4

KMK sa zaväzuje zaslať Rádiu LUMEN po jednom výtlačku tlačovín, na ktorom je
uverejnené logo rádia. Slúži ako dokumentácia k uzatvorenej spolupráci.

2.5. KMK je povinná 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 ceny za poskytnuté služby.
Článok 4.
4.1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 23. 10. 2017.
4.2. Dohodu o spolupráci je možné zrušiť písomnou výpoveďou.
4.3. Dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov .
4.4. Dohoda bola uzavretá podľa slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle.
V Banskej Bystrici dňa 27. 09. 2017

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

.......................................................
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Knižnica pre mládež mesta Košice

