ZMLUVA O ZABEPEČENÍ REKLAMY

Uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
1. ZMLUVNÉ STRANY
Monky trade s.r.o., Nám. Slobody 31/13, 926 01 Sereď
IČO:
46 290 117
.
DIČ:
:

(ďalej len objednávateľ)
a

Dom kultúry
Školská 118/1, 926 01 Sereď
Zastúpený:
Mgr. Čavojský František, riaditeľ
IČO:
31871798
DIČ:
2021005965
Rozpočtová organizácia Mesta Sereď pre oblasť kultúry, zriadená k 1.1.2006 zriaďovacou
listinou schválenou Mestským zastupiteľstvom v Seredi dňa 13.12.2005 pod číslom 137/2005.
Bank. spojenie: SLSP a.s.
Číslo účtu:
5036688778/0900
(ďalej len poskytovateľ)
2. PREDMET ZMLUVY
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ poskytne v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto zmluve reklamu objednávateľovi, ktorý za túto činnosť zaplatí
poskytovateľovi dohodnutú odmenu.
2.2. Predmetom zmluvy o zabezpečení reklamy uzatvorenej dľa § 269 ods.2. Obchodného
zákonníka je zabezpečenie reklamy na svetelnom panely v čase od 20.12.2013 do 27.12.2013.
3. POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť reklamu v zmysle článku 2. tejto zmluvy
v nasledovnom rozsahu:
- uviesť reklamný slogan na svetelnom panely umiestnenom na budove kina NOVA, ul.
D.Štúra 795/35, Sereď.
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať plnenie uvedené v odseku 1 tohto článku po
konzultácii a odsúhlasení s objednávateľom a to v termíne od 20.12.2013-27.12.2013.

4. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi podľa bodu 5.1. tejto zmluvy
dohodnutú odmenu za reklamu poskytovanú v zmysle tejto zmluvy vo výške
30,- € (slovom: tridsať €).
Poskytovateľ nie je platcom DPH.
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje dodať podklady v požadovanej kvalite a včas v zmysle článku
3 tejto zmluvy.
5. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1. Po podpise zmluvy poskytovateľ uhradí v hotovosti dohodnutú čiastku do pokladne DK.
6. PLATNOSŤ ZMLUVY
6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou odo dňa podpísania zmluvy oboma
zmluvnými stranami do 27.12.2013.
7. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
7.1. Zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť na základe písomnej dohody alebo
jednostranne z dôvodu porušenia povinností alebo záväzkov, vyplývajúcich z tejto zmluvy,
resp. na základe ustanovení Obchodného zákonníka.
7.2. Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomnou formou po odsúhlasení
oboma zmluvnými stranami.
7.3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a zákona č. 147/2004 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ustanoveniami príslušných platných právnych predpisov.
7.4. Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za dôverný a zaväzujú sa zachovať o ňom,
ako aj o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto
zmluvy mlčanlivosť voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán.
7.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z čoho obe zmluvné strany obdržia po
jednom exemplári.
7.6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpísali.

V Seredi: 19.12.2013

Za objednávateľa:
....................................

Za poskytovateľa:
.......................................
Mgr. Čavojský František
riaditeľ DK Sereď

