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ZMLUVA O ZABEPEČENÍ REKLAMY 

Uzatvoren4 podJ' a § 269 ods.2 Obchodného :uíkolllllka 

.. 
~i· 

l. ZMLUVNÉ STRAN}' 
~ 

l 
F M.tBP spoL s r.o . .; 

1 Legionárska 1U7, 926 OO Sereď 
/ Zasropená: p. Róbertom Aeom 

IČO: 34138561 
IC DPH: SK 2020372134 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

(ďalej len objednávoteľ) 

a 

Dom kultííry 
Školská 11811, 926 Ol Sereď 
Zasttlpcoý: Mgr. Cavojský FIII!ltišek, riaditeľ 
IČO: 3187) 798 
DIČ: ~021005965 
RoZpOčtová organizácia Mesta Sereď pre oblasť kultúry, zriadená k 1.1.2006 zriaďovacou 
listinou schválenou Mestským zastupitcl'stvom v Seredi dňa 13.12.2005 pod čís.lom 13712005. Bank. spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu: 1264647953/0200 

(ďalej len poskytovateľ) 

z. PREDMET ZMLuvY 
2.1. Zmluvo~ strany sa dohodli, 2e poskytovateľ poskytne v 511le.de s podmienkami 
uvedenými v tejto zmluve reklamu objedná.vtnel'ovi, ktorý za fJlto činnosť zaplatí 
poskytovateľov! dohodnutú odmc:nu. 

2.2. Predmetom zmluvy o zabezpečení reklamy uzatvorenej dľa § 269 ods.2. Obchodného 
zákolllllkaje ~e reklamy na viBnočnýeb trhoch v dl:!oeb 9.12. - 23.!2.201 l. 

3. POVINNOSTI POSKYTOVA TEĽA 

3.1. Poskytovateľ sa zavfizuie poskytnúť reklamu v 7.Jllysle článku 2. tejto zmluvy 
v nasledovnom rozsahu: '' 
• umiestniť ochrannú známku, logo alebo obchodn~ meno objednávateľa na kultúrnych 
predstaveniach vianočných trhov v dňoch 9.12. - 23.12.2011 spojené s novoročným 
ohňostrojom dňa 31.12.2011. 
3.2. Poskytovateľ sa uväzuj e zrealizovať plnenie uvedené v odseku l tohto článku p o 
konzultácii a odsUhlascnf s objednávateľom a to v le!mine do 9.12.20 l l. 



4. POVINNOSTI OBJEPNÁ VA TEI~A 

4.1. ObjednAvateľ sa zaväzuje uhradiť poslcytovateľovi podľa bodu 5.1. tejto zmluvy 

dohodnutú odmenn za reklamu poskytoVlUlú v z.mysle wjto zmluvy vo výfte 
2.200,- € (slovom: dYet:isicdvcsto-ť). 

PoskytovatW' nic je platcom DPH. 

• 4.2. Objednávateľ sa zavazuje dodať podklady v požadovanej kvalite a včas v zmysle čl ánku 

'\ tejto zmluvy. 

5. J>I..ATOBNÉ PODMIEJ:\'KY 

5.1. Po podpise zmluvy poskytovatel' uhradí dohodnutú číastku na účet DK. 

. . . . 6. PLATNOSŤ ZMLUVY 

•· 6.J.: -Táto zmluva s1fu.zatvá:nl na dobu ·určitú s platnost'ou odo dňa podp!sania zmluvy oboma 

zmluvn}ini stranami do 31.12.20 ll. 

7. VS'EOBECNÉ USTANOVENIA 

7.1. Zmluvn~ strany môžu od zmluvy odstúpiť na základe písomnej dohody alebo 

jednostrlmlle z dôvodu porušenia poYÍllllosti alebo závllz.kov, .vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

resp. na základe ustanoveni Obchodné.ho zákolllll.fica. 
7 .2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou formou po odsúhlaseni 

oboma zmluvnými stranami. 
7.3. Vzťahy neupravt>.né touto zmluvou sa d.adia prislušnými ustanoveniami Obchodn6bo 

zákonníka ll zákona č. 147/2004 Z.z. o reklame a o zmene a doplnenl niektorých zákonov 

a ustanoveniami prlslu!ných plalných pzávnych predpisov. 
7.4.2mluvné strany považujú obsah tejto zml:uvy za dôverný a zavlzójú sa zachovať o ňom, 

ako_ aj o skutočoostiacb, o ktorých sa dozved.eli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto 

zmluvy .mlčanlivosť voči všetkým subjektom, okrem zmluvných stn\n. 

7.5. Zniluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. z čoho obe zmluvne strany obdržia po 

.1 jednom cxempléri. 
7.6. Zlllluvn6 strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a~ znak súhlasil sjej 

obseltom ju podpísali. 

V Seredi: 06.12.2011 

Za objednAvat:éh· 
L~ 

K6ber1Áč 
MsBP spol. s r.o. 

Za poskytov.atel'a: 

Mgr. František Čilvojský 
riaditeľ DK Sered' 

DOM KULTORY 
IQ.U; ... _. ~ ·- · -·· · _ ...... 


