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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
štatutárny orgán: Ing. Karol Andrášik, konateľ
IČO: 46439 773
DIČ: 282000 6002
IČ DPH: SK 282000 6002
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572
(ďalej ako „účastník v 1.rade“)

a

Ing. Ľubomír Sedláček
miesto podnikania: 92551 Šintava 31
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Galanta, číslo: 202-8680
IČO: 30377188
DIČ: 1020270416
IČ DPH: SK 1020270416
IBAN: SK52 7500 0000 0002 2637 8583
(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 30 cm x 30 cm na lavičke (Veterná ul., v Seredi) umiestnenej
na „Cyklotrase“ časť parcely č. 1934/2, vedená v registri „C“ Okresným úradom Galanta-
katastrálny odbor na LV č. 4829. Stavba je o vlastníctve účastníka v 1.rade.

Čl. II
Výška, splatnosť ceny a spôsob jej platby

Zmluvné strany sa dohodli na cene za umiestnenie reklamnej tabuľky vo výške 50,-EUR
(slovom päťdesiat EUR) + DPH / rok, ktorú raz ročne uhradí účastník v 2. rade na
základe faktúry vystavenej účastníkom v 1. rade na účet účastníka v 1. rade uvedený
v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada za umiestnenie reklamnej
tabuľky na rok 2020 je vo výške podľa prvej vety.

Čl. III.
Doba trvania a spôsob skončenia zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, a to od dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Táto zmluva sa môže skončiť:

a) dohodou,
b) výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť od
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prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
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, 11.3.2020

účastník v 1. rade: účastník v 2. rade:

....................................................... .......................................................
Správa majetku Sereď, s.r.o. Ing. Ľubomír Sedláček
Ing. Karol Andrášik, konateľ


