ZMLUVA O ZABEPEČENÍ REKLAMY
Uzatvorená podľa§ 269 ods.2 Obchodného zákonníka
l. ZMLUVNÉ STRANY
Zl PP BRA TI SLAVA spol. s r.o., závod Sereď
Šulckovská cesta, 926 Ol Scred'
Zastúpená:
Ing. "vliloš Č'ačan~·
IČ'O:
3135516I
IČ' DPH:
SK 2020379691
Bank O\ é spojenie:
Č'íslo účtu:
(ďalej len objednánlteľ)
a

Dom kultúry
Školská ll Sil, 926 Ol Se red'
Zastúpen~:
Mgr. Č'm oj sk~ František. riaditeľ
3I87I798
IČ'O:
DIČ:
20210115965
Rozpočto\'Ú organizácia Mesta Seretľ pre oblast" kultúry. ;;riadená k 1.1.2006 zriaďO\acou
listinou sclnálenou Mestsk~·m zastupitcl"st\om' Seredi dľla I3.12.2005 pod číslom 137 12005.
Hank. spojenie: VľrB. a.s.
Číslo účtu:
I 26464 7953/0200
(ďalej len poskyto\'ateľ)
2. PREDMET Z\lLUVY
2.1. lmJu,né strany sa dohodli. že posk 0 1o\ateľ poskytne \'súlade s podmienbmi
meden)mi 'tejto zmlu,·c reklamu objedná\'atcľo\i. ktor~· ;;a túto činnosť ;;uplatí
poskytm ateľo\'i dohodnutú odmenu.

2.2. Predmetom zmlm·y o
zákonníka je

;;ahezpcčcníc

zabezpečeni

reklamy u;;at,orcncj dľa ~ 269 ods.2. Obchodného
reklamy na \ianoén~ ch trhoch ' d!loch 9.12. - 23.12.20 ll.

3. l'OVI!\!'iOSTI l'OSKYTOVATEJ:A
3.1. PoskytoYateľ sa zm·iizujc poskytnút" reklamu \'zmYsle článku 2. tejto zmlmy
\ nasledo' nom rozsahu:
- umicstnif nchrannLL ;;námku. logo alebo obchoJné meno objcunÚ\atcľa na kultúrnych
prcJstaveniach 'ianočn)ch trhov Jiioch 9.12. -23.12.20 ll.
- umiestnif logo objednávateľa na propagačn>ch plagútoch ' počte 200 ks.
3.2. Posk)1ovateľ sa zaväzuje /.realizovať plnenie U\cdcné \'odseku 1 tohto člúnku po
konzultácii a odsCthlasení s objcdná\·ateľom a to,. termíne do 9.12.2011.

4. POVINNOSTI OBJEDNÁ VA TEĽA
.f.1. Obj~dnávater sa zaväzuje uhradiť poskytmatcl"ovi podl"a bodu 5.1. tejto zmluvv
dohodnutú odmenu za reklamu poskytovanú v zmysle tejto zmlm·y vo v·)·ške
300,- € (slovom: tristo €).
Poskytovater nie je platcom DPH.
4.2. Obj~dnávatel" sa zaväzuje dodať podklady v po?.adovanej kvalite a včas v zmysle článku
3 tejto zmluvy.

5. l'LATOBI\É l'OD\liE!\KY
5.1. Po podpise zmluvy

poskytovateľ

uhrudí v hotovosti dohodnutú

čiastku

do pokladne DK.

6.l'LATNOSi' ZMLCVV
6.1. lino zmluva sa U/atÚml na dobu
zm1ll\n)mi stranami do 23.12.2011.

určitú

s

platnosťou

odo

dňa

podpísania zm1m y oboma

7. VŠEOBECNÉ t:STAI\OVENJA
7.1. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpif na základ~ písomnej dohodv akbo
jtxinostranne "dôvodu porušenia povinností alebo ;ú\iizkov·. ,·ypl),·aiúcich 1 tejto zmlU\\.
resp. na základe ustano,·ení Obchodného zákonníka.
7.2. Zmeny a doplnky k tejto zmlu\-e možno 'ykonať len písomnou ťonnou po odsúhlasení
oboma zmlu,n)·mi stranami.
7.3. Vzťahy ncupra\ené touto zmluvou sa riadia príslušn)mi ustanoveniami Obchodného
zákonníka a zákona č. 14 7/2004 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektor\ ch zúkono'
a ustanmcniami príslušn)ch platn)-ch prámvch predpiso\.
7 ..f. /mluvné strany po,azujú obsah tejto ;mluvy za dôvern) a za\·[izuj[r sa l.acho\ať uríom.
ako aj o skutočnostiach. u ktor) ch sa dozvedeli pri plnení zá\'Uzko\ 'ypl),ajúcich im z tejto
zmlu\ y mlčanli\'osť voči \'Šctk)m subjektom. okrem zmlLr\·n)ch strán.
7. 5. Zm lU\ a je \')' hoto\'ená ' dvoch 'yhoto\'cniach. z l' oho o be z ml U\ né strany obdržia po
jednom e~emplári.
7.6. /mlm'né strany si zmlm·u prečítali. porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej
obsahom .i u podpísal i.

V Seredi: 29.12.2011

la

Ing. \1iloš Čačan\

posk\to\ateľa:

\!gr. Čavojsk) Františel-.
riaditel" DK Sere'ľ

