
Zmluva o reklame 
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 Obchodného zákonnfka medzi: 

Vykonávate l': 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO : 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zastúpený: 

Bankové spojenie: 

Mesto Sereď 
Námestie Republiky 10 
00306169 
Martin Tomčányi, primátor 
Dexia banka, č.ú. : 1003215001/5600 

Komplex - odpadová spločnosť, s.r.o. 
Pusté Sady 131 
34100644 
2020372431 
SK2020372431 
Ing. Jaroslav Serenčeš, konatel' 
Ing. Slavomír Faško, konatel', zast. podl'a plnej moci 
Ing. J. Serenčéšom 

VÚB Sereď, č.ú. 503808-132/0200 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy: 

l. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je šírenie reklamy pre odberatel'a vopred zvolenou a dohodnutou 
formou, t.j. formou loga spoločnosti KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o., ktoré bude 
umiestnené na vianočných trhoch v blízkosti umelého verejného klziska. 

ll. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Vykonávate!' sa zaväzuje pri šíreni reklamy zabezpečiť všetky služby a výkony 
s tým súvisiace vo vlastnom mene a na vlastný účet v dohodnutom rozsahu a termíne 
za nižšie uvedených podmienok a objednávate!' sa zaväzuje za šírenie reklamy 
zaplatiť. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať vykonávatel'ovi včas príslušné podklady, 
materiály a informácie potrebné na výrobu a zabezpečenie reklamy. 

3. Vykonávate!' zodpovedá za bezchybný stav reklamy počas celého obdobia dohodnutého 
v tejto zmluve. 

111. CENA PLNENIA 

(1) Odmena za služby vykonávatel'a bola dohodou zmluvných strán stanovená na : 

3000 € (slovom tritisíc euro) . 



(2) Odmena bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet vykonávateľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

(3) Vykonávateľovi nevzniká nárok na odmenu v prípade ak vykonávateľ neuskutoční 
výkony v súlade s čl. l tejto zmluvy a podľa podmienok uvedených v čl. ll tejto zmluvy. 

IV. ČAS PLNENIA 

Zmluva o reklame je dohodnutá na dobu určitú od 09.12.2011 do 30.12.2011 . 

V. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. V pripade neplnenia predmetnej zmluvy v dohodnutom rozsahu, obsahu a období z 
akéhokol'vek dôvodu zo strany vykonávatel'a, môže objednávate!' zmluvu o reklame 
okamžite zrušiť. 

2. Vykonávate!' sa zaväzuje do 5 dni od doručenia písomného oznámenia o okamžitom 
zrušeni zmluvy vrátiť odberateľovi alikvotnú časť z vyplatenej sumy. 

Vl. ZÁVEREČNE USTANOVENIA 

1. Zmluvu je mozne meniť a dopÍňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z toho každá zo zmluvných strán 
obdrži po jednej. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť od 09.12.2011 . 

V Pustých Sadoch, dňa 05.12.2011 

Ing. Marti,. 

KOMPlEX . odpodovb ~ol om~ c •" 
925 S4 Pt,.oj ' .. 

. .............. 2 
• ·::1· Jaroslav Serenč~ 

konateľ 


