
Zmluva o predaji LED obrazovky 
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 
Predávajúci: 
Obchodné meno: KALYPSO agency SK, s.r.o. 
Sídlo:   Stummerova 385/16, 955 01  Topoľčany 
Zastúpený:  Ing. Ľuboš Ďurina 
IČO:   46 483 730 
DIČ:   2023447426 
IČ DPH:  SK2023447426 
Zapísaná:  Obchodný register Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č. 30628/N 
(ďalej ako predávajúci) 
 
a 
 
Kupujúci: 
Obchodné meno: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 
Sídlo:   Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2, 955 01  Topoľčany 
Zastúpený:  PhDr. Katarína Baculáková 
IČO:   00 500 879 
DIČ:   2021248834 
IČ DPH:  neplatca DPH 
(ďalej ako kupujúci) 
 
 

Čl. I 
 
1. Predávajúci je vlastníkom nasledovnej LED obrazovky: 
     rozmery:   3840 x 2880 mm 
     rozlíšenie:   192 x 144 px 
     rok výroby:  2012 
     umiestnenie:  budova Spoločenský dom  
     adresa:   Nám. Ľ. Štúra 2357, Topoľčany 
     (ďalej ako led obrazovka) 
 
2. Predávajúci predáva a kupujúci kupuje led obrazovku uvedenú v predchádzajúcom odseku 
tohto článku spolu s konštrukciou, monitorom a počítačom. Vlastníctvo k led obrazovke 
prechádza na kupujúceho dňa 01.07.2020. 
 

 
Čl. II 

 
1. Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu predať led obrazovku uvedenú v článku I, bod 1. za 
1,- € (slovom: jedno Euro) bez DPH za podmienky, že kupujúci poskytne predávajúcemu 50% 
z reklamného vysielacieho času na LED obrazovke na dobu 2 rokov, t.j. od 01.07.2020 do 
30.06.2022.  



 
Čl. III 

 
1. V prípade nedodržania podmienky uvedenej v čl. II má predávajúci nárok od zmluvy 
odstúpiť.  
 
2. Túto zmluvu je možné meniť iba vzájomne odsúhlasenými písomnými dodatkami.  
 
3. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov.  
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 
 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávneným zástupcom obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
6. Zmluvné strany po prečítaní a oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia 
s jej obsahom, zmluva bola uzatvorená po vzájomnej dohode podľa ich pravej a slobodnej 
vôle, že nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienkach, 
a preto ju na znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 
 
 
 
V Topoľčanoch dňa 30.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................  .......................................................   
Ing. Ľuboš Ďurina     PhDr. Katarína Baculáková 
KALYPSO agency SK, s.r.o.    Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 
 
   


