ZMLUVA
O UMIESTNENÍ REKLAMY

uzatvorená podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami :
Zmluvné strany:
1.

Objednávateľ:

Sídlo:
IČO :
IČ DPH:
Zástupca :

Agrovýkrm Spiš, s.r.o.

Boleráz 413, 919 08 Boleráz
36 244 180
SK 2020166280
Ulrik Biel Hansen - konateľ

a

2.

Obstarávateľ:

Sídlo :
IČO :
Číslo účtu:
IBAN:
Bankové spojenie:
Zástupca :

Mesto Strážske

Nám. A. Dubčeka 300
00 325 813
33028552/0200
SK 7502000000000033028552
VÚB banka, a. s.
Ing. Vladimír Dunajčák - primátor mesta

Článok I.
Predmet zmluvy
1.
Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa umiestniť na zariadení, resp. objekte vo vlastníctve
obstarávateľa reklamu propagujúcu objednávateľa, vo forme obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a v
súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.
2.
Obstarávateľ sa zaväzuje umiestniť reklamnú tabuľu obsahujúcu najmä názov a logo objednávateľa v rámci osláv
100 rokov futbalu v Strážskom.
3.
Reklamná tabuľa objednávateľa uvedená v ods. 1, bude u obstarávateľa umiestnená na obdobie min. počas osláv
100 rokov futbalu v Strážskom. Po skončení doby po ktorú bude reklamná tabuľa umiestnená u obstarávateľa, ak si
reklamnú tabuľu neodstráni (demontáž a odvoz) objednávateľ na vlastné náklady, môže reklamnú tabuľu odstrániť
obstarávateľ, s čím objednávateľ výslovne súhlasí, pričom náklady na odstránenie reklamnej tabule sú zohľadnené
v odmene za umiestnenie reklamy.
4.
Obstarávateľ si vyhradzuje, že reklamnú tabuľu je povinný umiestniť podľa tejto zmluvy len za podmienky, že je
uvedená odmena zaplatená na jeho bankový účet podľa článku II. tejto zmluvy.

Článok II.
Odmena za reklamu a platobné podmienky
1.

Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť v prospech objednávateľa zaplatí objednávateľ obstarávateľovi odmenu :

5 000 EUR (slovom päťtisíc euro) jednorazovo na základe tejto zmluvy. Táto odmena bola dohodnutá medzi
zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2.
Objednávateľ zaplatí odmenu na účet obstarávateľa najneskôr do 7 dní od dňa podpisu tejto zmluvy a uvedie
variabilný symbol 325813.
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Článok III.
Všeobecné ustanovenia
1.
Obstarávateľ je povinný pri obstaraní reklamy konať s náležitou odbornou starostlivosťou a podľa pokynov
objednávateľa.
2.

Obstarávateľ je povinný chrániť dobré meno objednávateľa.

3.
Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a to tým, že poskytne včas reklamnú tabuľu, za
účelom plnenia predmetu tejto zmluvy.
4.
Obstarávateľ Mesto Strážske môže použiť finančné prostriedky výlučne na oslavy 100 rokov futbalu v Strážskom.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.
Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
2.
V prípade vzniku sporu z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany budú snažiť vyriešiť ho
vzájomným jednaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom spor nepodarí vyriešiť, bude predložený na všeobecný súd.
3.
Obe zmluvné strany prehlasujú svojim podpisom, že pristúpili k uzavretiu uvedenej zmluvy dobrovoľne
a z vlastnej vôle a tým potvrdzujú jej platnosť.
4.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie
zmluvy.

v Boleráze, dňa 19.08.2021

v Strážskom, dňa 27.08.2021

__________________________________
Objednávateľ: Agrovýkrm Spiš, s.r.o.

____________________________
Obstarávateľ: Mesto Strážske

zastúpená konateľom spoločnosti:
Ulrik Biel Hansen

zastúpené primátorom mesta
Ing. Vladimírom Dunajčákom
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