
Nižšie uvedené zmluvné strany uzavreli podl'a Obl:hodného zákonníka

Dohodu o vzájomnej spolupráci

medzi :

'l. Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitu|ská 2,974 01 Banská Bystrica
V zastúpení: doc. ThDr. Juraj Spuch|'ák, PhD. - konate.|'
lCO: 31602100
lČ DPH: sK2o2o454678
Bankové spojenie: VÚB, Banská Bystrica
lBAN, SK98 0200 0000 0010 8754 8312
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel: Sro v|ožka číslo: ,l770lS

(d'alej len Rádio LUMEN)

a

2. Kysucká knižnica v Čadci
Ul, 17. Novembra 1258, O22 O1 Čadca
V" zastúpení: PhDr. Janka Bírová - riaditel'ka
ICO: 36145068
lČ DPH: neplatitel' 

"Bankové spojenie: Státna pokladnica
IBAN: SK48 8,180 0000 0070 0048 'l360

(d'alej len Kysucká knižnica)

l. Predmet dohody

1,1.Touto dohodou sa Rádio LUMEN zavázuje poskytll,.|i l(ysuckej knižnici priestor
na propagáciu 'l3, roóníka celoslovenskej |iteiárnci l;út'aže duchovnej po-Ázie
a prózy JURlNOVA JESEN 2017 nas|edovne:
- dňa 5.'l0.2017 (štvrtok) - Rádiorelax o 'l3.30 h. - ori,,,ysietanie príspevku

(do 4 min,) s riaditel'kou Kysuckej knižnice, ktorá poinformuje o progran]e
Jurinovej Jesene, pozve pos|ucháčov.. atd',

1.2. Kysucká knižnica sa zavázuje uvádzať Rádio LUlvlEi.l ako mediálneho partnera
v rámci propagácie 13. roóníka celoslovenskej iiterárnej sút'aže duchovnel
poézie a prózy JURlNOVA JESEŇ 20'l7 nas|edovne:

. uverejnenie |oga Rádia LUMEN: na pozvánkach s programom v elektronickej
verzii (cca'120 ks zaslaných na e-mail účastníkov a hostí) a v printovej verzii
(cca 50 ks); plagát s programom (cca 20 ks * unli*)slnenie v mestách
a obciach regiónu v spo|upráci s knižnicami a ku |i.,:ariadeniami, školami); na
dip|omoch a na banneri;

. pod'akovanie Rádiu LUMEN ako mediálnemtl pariiir:rovi v tlaóovej správe, v
ktorej Kysucká knižnica informuje o priebehu podu.iatia, vyhodnotení sút'aže s
pod'akovaním mediálnym partnerom, ktorí sú n;er,,--,vile spomenutí. V plnorn
znení bude správa urlerejnená v dvojtýždenníku K,"l!túra, regioná|norn
týždenníku Kysuce, na webových stránkach ŽiIinského samosprávneho kraja
a Kysuckej knižnice v Cadci.



/

1 3. Rádio LUMEN prehlasuje, že je držitel'om licencie udelenej Radou Slovenskej
repubIiky pre rozhlasové a televízne vysielanie, teda je oprávnené vykonávat'
činnost', ktorá je predmetom tejto dohody (t.j. šíriť reklamu),

1.4, Kysucká knižnica je povinná dodat' komplexné podklady na vysie|anie v Rádiu
LUMEN a taktiež je povinná rešpektovat' technické a obsahové podmienky
Rádia LUMEN.

1.5 Rádio LUMEN má právo odmietnut' vysielanie reklamného produktu, obsah
ktorého nie je v súlade so všeobecne platnými právnyrni normami SR, predpismi
týkajúcimi sa rozhlasového vysie|ania a v rozpore s obsahovým charakterom
rádia, Taktiež móže odmietnut' vysielanie dodaných produktov, ak ich kvalita
nezodpovedá technickým podmienkam rádia.

ll, Odplata

2.1 Táto dohoda slúži ako podklad pre Zmluvu o vzájomnej spotupráci, v ktorej
budú okrem iného dohodnuté i ceny za poskytnuté slLlžby,

lll. záverečné ustanovenia

3.1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to do 31,10.2O17 a vstúpi v platnosť
dátumom podpísania oboch účastníkov dohody,

3.2, Dohodu móže vypovedat' ktorákol'vek strana bez udania dóvodu v písomnej
forme Výpovedná lehota je jeden meslac

3,3. Dohoda je Vyhotovená v dvoch exemp|ároch, pričom každá strana obdží jeden
exemp|ár. Zmeny a dop|nky k dohode sa uskutočnia formou písomného dodatku
a musia byt' potvrdené podpisom obidvoch strán.

V Banskej Bystrici, dňa 14.9.2017

Rádlo LUl{iii sptl. r no.
Kapitulská 2

974 0l Banská Bystrica
Trl.: O48/47l 08 10
Fax: 01El47l 08 40
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kysu uicrt

Ul. 17. J25B

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

PhDr. Janka Bírová
Kysucká knižnica v Čadci


