ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV
Táto Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov (ďalej len „zmluva“) je uzavretá v zmysle § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, medzi:
I.
Zmluvné strany
1.

ARDSYSTÉM, s. r.o.
spoločnosť s ručením obmedzeným
P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
IČO 36397563
IČ DPH SK 2020105989, DIČ 2020105989
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 12782/L
bankové spojenie UniCreditBank, č.ú. 6616276002/1111
v zastúpení:
Mgr. Branislav Delinčák - konateľ
kontaktná osoba:
Navrátilová Janette
telefón:
0905 915 305
e-mail:
navratilova@ard.sk
(ďalej len „poskytovateľ“),

2.

Dom kultúry Sereď
Školská 118/1, 926 01 Sereď
IČO 31871798
DIČ 2021005965
bankové spojenie VÚB a.s., č.ú. 1264647953/0200
v zastúpení:
Mgr. František Čavojský - riaditeľ
kontaktná osoba:
Mgr. František Čavojský
telefón:
0911 424 083
e-mail:
riaditeldk@sered.sk
(ďalej len „záujemca“)
II.
4.1 Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri zapožičaní, správe,
vzájomnom využívaní a údržbe reklamných zariadení vo vlastníctve poskytovateľa typu City
Poster (ďalej len „CP“) v meste Sereď.

4.1.1

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zapožičať a nainštalovať na vopred obidvoma zmluvnými stranami
odsúhlasené miesto 4 ks informačno-reklamných zariadení typu City Poster (ďalej len „CP“),
lokalizácia umiestnení CP – viď. príloha č. 1.
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť záujemcovi využívanie plôch na CP na propagáciu mestských
kultúrnych, spoločenských a iných, nekomerčných podujatí mesta Sereď.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť záujemcovi 2ks kľúčov od CP, aby záujemca mohol
samostatne využívať plochy na propagáciu podľa bodu 2 tohto článku.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje vytlačiť a dodať plagáty do CP podľa grafickej predlohy záujemcu v cene
€ 4,50 + DPH/ks + doprava.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude využívať na svoje potreby 1 plochu z 2, na jednom CP.
Záujemca dostane k dispozícii, na propagáciu mestských kultúrnych, spoločenských a iných,
nekomerčných podujatí mesta Sereď 1 plochu na každom CP.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje, v prípade že o to záujemca prejaví záujem, umožniť mu bezplatne
využiť svoje voľné plochy v regióne, kde sa záujemca nachádza, na propagáciu aktivít podľa bodu
2 tohto článku. Záujemca uhradí len náklady spojené s inštaláciou - € 12 + DPH/plocha CP.
7. Záujemca sa zaväzuje aktualizovať obsah CP podľa pokynov poskytovateľa – zavesiť, prípadne
zvesiť plagáty, ktoré doručí záujemca a z týchto akcií vyhotoviť príslušnú fotodokumentáciu,
ktorú zašle poskytovateľovi elektronicky na adresu uvedenú v kontaktnej osobe. Za tento úkon
sa poskytovateľ zaväzuje záujemcovi zaplatiť € 2 + DPH za každý jeden kus plagátu (výves,
zvesenie plagátu).
8. Záujemca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú kontrolu CP podľa predmetu tejto zmluvy a udržiavať
ich v čistom stave – očistiť sprej, nálepky a iné znečistenia na celom zariadení, a to aj na doteraz
umiestnených 5 kusoch CP (ul. M.R.Štefánika 4x, Námestie Slobody 1x – viď. príloha č. 1).
9. Záujemca sa zaväzuje hlásiť poškodenia, ktoré nie je schopný samostatne odstrániť – spolu
s hlásením o poškodení zašle fotodokumentáciu poškodeného CP spolu s krátkym popisom, aby
mohol Poskytovateľ v čo najkratšej dobe uskutočniť opravu predmetného CP.
10. Záujemca nie je oprávnený umiestniť do CP akúkoľvek propagáciu tretej osoby, resp. podujatia,
ktoré by viedlo k ekonomickému prospechu tretej strany, rovnako ako nie je oprávnený ďalej CP
prenajať/zveriť do užívania ďalšej fyzickej/právnickej osobe.
11. V prípade porušenia bodu 11. tohto článku zo strany záujemcu má poskytovateľ právo okamžite
od tejto zmluvy odstúpiť a zapožičané zariadenia zdemontovať.
IV.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2014.
Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ dva (2) mesiace pred skončením platnosti tejto zmluvy ani
jedna zo zmluvných strán nedoručí protistrane písomný prejav vôle ďalej nepokračovať v tejto
zmluve, automaticky sa táto zmluva obnovuje vždy o ďalší jeden (1) rok.
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V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu.
Túto zmluvu možno kedykoľvek dopĺňať a meniť písomnými dodatkami len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu pozorne prečítali,
porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne a bez nátlaku podpísali. Zmluva nadobúda
platnosť dňom podpisu oboch strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom
sídle záujemcu..

V .Seredi , dňa 17.12. 2013

Podpísané

podpísané

.......................................................
Záujemca

.......................................................
Poskytovateľ
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