Zmluva o umiestnení reklamy
zatvorená medzi účastníkmi:
Správa majetku Sereď, s.r.o.
Sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T
zastúpená: Ing. Mgr. Daniela Vargová, konateľka
IČO: 46439 773
DIČ: 282000 6002
IČ DPH: SK 282000 6002
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č. ú. : 5022 197 572/0900
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572
/ďalej ako „účastník v 1.rade“/
a
SWAN plus, a.s.
Sídlo: Borská 6, 841 04 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
číslo:6198/B
Zastúpený: Ing. Miroslav Strečanský, generálny riaditeľ
IČO: 47258314
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
č.ú.: 2620726338/1100
IBAN: SK21 1100 0000 0026 2072 6338
/ďalej ako „účastník v 2.rade“/
/ ďalej spolu ako „zmluvné strany“/

Čl. I
Predmet a účel zmluvy
Predmetom zmluvy je záväzok účastníka v 1.rade umožniť účastníkovi v 2.rade umiestnenie
reklamnej tabuľky s rozmermi 30cm x 30 cm na lavičke / Veterná ul./ umiestnenej na „
Cyklotrase“ časť parcely č. 1934/2, vedená v registri „C“ Okresným úradom Galantakatastrálny odbor na LV č. 4829.

Čl. II
Výška, splatnosť ceny a spôsob jej platby

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za umiestnenie reklamnej tabuľky vo výške 50,-EUR
(slovom päťdesiat EUR) + DPH, na ktorú vystaví účastník v 1.rade faktúru do 3
pracovných dní od podpisu zmluvy.

2. Cena je splatná do 10 dní odo dňa doručenia faktúry.
Čl. III.
Doba trvania a spôsob ukončenia zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2016 do 31.12.2016.
2. Pred uplynutím doby sa zmluva končí:
a. dohodou
b. odstúpením od zmluvy, ak účastník v 1.rade s.r.o. zistí, že účastník v 2.rade
užíva predmet zmluvy v rozpore s uzatvorenou zmluvou, alebo ak bude
účastník v 1.rade vec potrebovať pre plnenie svojich úloh. Odstúpením od
zmluvy sa zmluva zrušuje nasledujúcim dňom po doručení oznámenia
o odstúpení od zmluvy.
VI.
Podmienky zmluvy

1. Účastník v 2.rade vyhotoví a umiestni reklamnú tabuľku na lavičku na vlastné náklady
a podľa pokynov účastníka v 1.rade tak, aby nezhoršoval jej technický a funkčný stav,
pričom je povinný správať sa podľa podmienok účastníka v 1.rade.
2. Účastník v 2.rade umožní účastníkovi v 1.rade kontrolu dodržiavania podmienok
zmluvy.
3. Účastník v 2.rade je povinný bezodkladne oznámiť účastníkovi v 1.rade škody, ktoré
na lavičke spôsobil, resp. bol ich svedkom.
4. Ak účastník v 2.rade spôsobil škodu porušením záväzku alebo inej právnej povinnosti,
je povinný vzniknutú škodu účastníkovi v 1.rade. prípadne inej osobe nahradiť.
V.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať výlučne na základe písomnej
dohody zmluvných strán formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy sa zhoduje so súhlasnými,
slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle a že zmluvu neuzavreli v tiesni ani
za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli, na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
po jednom vyhotovení pre každú zo zmluvných strán.
V Seredi dňa 31.12.2015

.......................................................
účastník v 1.rade

....................................................................
účastník v 2.rade

