ZMLUVA O ŠÍRENÍ REKLAMY
Uzatvorená medzi:
V zastúpení:
IČO:
/ďalej dodávateľ/

MESTO TURANY
primátor mesta Ing. Miroslav Blahušiak
00316962

a

v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
/ďalej odberateľ/

STAMART Reál, s. r. o.
Robotnícka 1E, 036 01 Martin
Ing. Dušan Ranto
36434736
2022065936

I. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je šírenie reklamy pre odberateľa vopred zvolenou a dohodnutou formou.
Formou reklamy sa pre účely tejto zmluvy rozumie propagácia obchodného mena odberateľa na
viditeľných miestach, a to:
a) umiestnením loga pri akciách - veľkoplošné logo STAMART
b) článkom v obecných novinách Hlas Turian
c) v miestom rozhlase pri pozvánkach na akcie usporadúvané OÚ

II. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ sa zaväzuje pri šírení reklamy zabezpečiť a vykonávať služby a výkony s tým súvisiace
vo vlastnom mene a na vlastný účet v dohodnutom rozsahu v termíne:
a) v rozsahu uverejnenom v bode 1.1
b) v termíne akcií - Výstup na Veľký Fatranský Kriváň
a odberateľ sa zaväzuje za šírenie reklamy zaplatiť.
2. Odberateľ sa zaväzuje odovzdať dodávateľovi včas príslušné doklady, materiály a informácie
potrebné na výrobu a zabezpečenie reklamy.
3. Dodávateľ zodpovedá za bezchybný stav reklamy počas celého obdobia dohodnutého v tejto
zmluve.
4. Dodávateľ je povinný informovať o realizácii reklamy.

III. Cena plnenia
1. Cena za šírenie reklamy je stanovená na 100,- EUR.
2. Úhrada sa uskutoční po podpise zmluvy.
3. Uverejnenie reklamy pre odberateľa na základe tejto zmluvy začne nasledujúci deň po dni
obdržania finančnej sumy na účet dodávateľa číslo 16728 362/0200.

v

IV. Cas plnenia
1. Zmluva o šírení reklamy je dohodnutá na dobu určitú a to konkrétne do 30. 06. 2016.

V. Osobitné ustanovenia
1. V prípade neplnenia predmetnej zmluvy v dohodnutom rozsahu, obsahu a období z akéhokoľvek
dôvodu na strane dodávateľa môže odberateľ zmluvu okamžite zrušiť.
2. Dodávateľ sa zaväzuje do 14 dní od doručenia písomného oznámenia o okamžitom zrušení
zmluvy vrátiť odberateľovi alikvotnú časť z vyplatenej sumy.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvu je možné zmeniť a dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými
stranami.
2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Martine dňa 13. 06. 2016

.i.w / .............

za odberateľa
'J

za dodávateľa

