Zmluva zverejnena dna 25. 2. 2014

ZMLUVA O REKLAME
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Telefón, fax:
E-mail:
Bankové spojenie:
Zapísaný:

2. Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Tel./ fax.:
E-mail:
Bankové spojenie:

Mestské lesy Bardejov, s.r.o.
Štefánikova 786, 085 01 Bardejov
Ing. Vladimír Zoľák, konateľ spoločnosti
47 332 638
2023830281
SK202383028
+ 421 54 756 2628
info@mlbardejov.sk
Tatra banka, a.s., č.ú.: 2929897346/1100
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel Sro, Vložka číslo 28448/P, deň zápisu 07.08.2013

HANDBALL CLUB BARDEJOV
Ťačevská 7, 085 01 Bardejov
42 342 333
2023837970
Nie je platca DPH
Róbert Hanudeľ
0905 571492
jankakdl@post.sk
UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú.: 1226172002/1111
Článok I.
Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto zmluvy je reklama objednávateľa, ktorú
zabezpečí poskytovateľ v čase konania športových alebo kultúrnych podujatí organizovaných
poskytovateľom minimálne tri krát počas trvania tejto zmluvy.
2. Pod reklamou sa rozumie propagácia objednávateľa na športových a kultúrnych podujatiach
organizovaných poskytovateľom, a to formou prezentácie podnikateľskej činnosti
objednávateľa, obchodného mena a jeho loga spôsobom a formou v súlade s toto zmluvou,
v zmysle všeobecných obchodných podmienok a platných právnych predpisov.
Článok II.
Odmena za reklamu a platobné podmienky
1. Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany dohodli na odmene v prospech
poskytovateľa:
Cena celkom :
350,00 € (slovom tristopäťdesiat eur)
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odplatu za reklamu na účet poskytovateľa
uvedený v záhlaví tejto zmluvy v dohodnutej výške na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom, ktorá bude splatná do 10 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok III.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluva sa uzatvára na obdobie odo dňa jej obojstranného podpisu do 31.12.2014.

Článok IV.
Všeobecné ustanovenia
1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť poskytovateľovi
odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ zodpovedá za aktuálnosť a správnosť údajov o svojej firme, pri zmene údajov
je povinný zmeny zaslať na e-mailovu adresu jankakdl@post.sk.
3. Obstarávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z.
o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
.
Článok V.
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. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z ich vzájomných
právnych vzťahov vrátane všetkých vedľajších (akcesorických) právnych vzťahov, nárokov
na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, sporov o platnosť, výklad,
zánik tejto zmluvy alebo akýkoľvek iný vzájomný spor, sa zmluvné strany budú snažiť
vyriešiť vzájomným rokovaním.
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu legislatívnej požiadavky zverejnenia tejto zmluvy a právnej istoty
o nadobudnutí jej účinnosti (ustanovenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z., § 47 a Občianskeho zákonníka) túto
zmluvu zverejní obstarávateľ na svojej webovej stránke www.mlbardejov.sk v deň jej obojstranného
podpisu, najneskôr však nasledujúci deň po obojstrannom podpísaní tejto zmluvy.

V Bardejove, dňa 25.02.2014

––––––––––––––––––––––
objednávateľ

–––––––––––––––––––––––
poskytovateľ

