Interné číslo zmluvy:
........./2017/FO
ZMLUVA 0 REKLAME
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi:

: Brantner Fatra s.r.o.

1/ Objednávateľom
Sídlo

•

: Robotnícka 20, 036 01 Martin,
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Osoby oprávnené konať za spoločnosť - štatutárni zástupcovia:
Ing. František Mačuga (konateľ spoločnosti)
Ing. Ján Brezovický (konateľ spoločnosti)
Ing. Eva Benešová (prokurista)
IČO
31578861
DIČ
2020432315
IČ pre DPH
SK 2020432315
Bankové spojenie
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Číslo účtu
SWIFT
IBAN
Zápis v registri
Obchodný reg. pri Okr. súde v Žiline, odd. Sro, Vložka číslo 923/L
(ďalej len „objednávateľ"
a
2/ Poskytovateľom
obchodné meno
zastúpenie
sídlo
IČO
zapísaný v
zastúpený
IČ DPH
DIČ
bankové spojenie
číslo účtu

: Mesto Turany
: Ing. Miroslav Blahušiak- primátor
: Osloboditeľov 83/91,038 53 Turany
:00316962
: Ing. Miroslav Blahušiak
: SK2020595049
:2020595049
: SK0602000000000016728362

(ďalej len „poskytovateľ")

Článok I.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať pre objednávateľa propagáciu jeho nižšie špecifikovaných
služieb (ďalej len „poskytovať reklamu"), a to po celú dobu trvania tejto zmluvy, spôsobom a vo forme uvedenej
nižšie. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytovanie reklamy dohodnutú odmenu.
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Článok II.
Predmet reklamy
1. Predmetom reklamy bude zabezpečenie nasledujúcej reklamy/služby/objednávateľa
Brantner Fatra s.r.o. na podujatí X. Turiansky ples, ktorý sa uskutoční 11.02.2017 v tomto rozsahu :
•

logo objednávateľa reklamy (banner) bude umiestnené v plesových priestoroch.

Článok III.
Spôsob a forma poskytovania reklamy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude poskytovať reklamu formou, ktorá je definovaná v Článku II. bod
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať reklamu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Článok IV.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 12.02.2017
Článok V.
Odmena
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za poskytovanie reklamy vo výške 350 €
(slovom:
tristopäťdesiateuro). Odmena je splatná v jednej splátke, do 7 dní od podpisu tejto zmluvy, na účet poskytovateľa.
Článok VI.
Zánik zmluvy
1. Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby.
2. Zmluvné strany môžu ukončiť platnosť tejto zmluvy vzájomnou písomnou dohodu.
3. Každá zo zmluvných strán môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, že došlo k preukázateľnému porušeniu
povinností druhej zmluvnej strany. Odstúpenie od zmluvy musí byť v písomnej podobe a je voči druhej zmluvnej
stane účinné momentom jeho doručenia alebo odmietnutia prevzatia zásielky alebo vrátením zásielky ako
nedoručiteľnej.
4. Zmluva zaniká aj písomnou výpoveďou, ktorá musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpoveď sa považuje za
doručenú, aj keď ju druhá zmluvná strana odmietla prevziať alebo zásielka bola vrátená ako nedoručiteľná.
Výpovedná doba je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, kedy
bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane, respektíve kedy druhá zmluvná strana odmietla jej prevzatie
alebo kedy sa vrátila zásielka s výpoveďou ako nedoručiteľná.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
3. Každá zmena tejto zmluvy musí byť uskutočnená vo forme písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými
stranami.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si bez zbytočného odkladu každú zmenu doručovacej adresy a bankového
spojenia.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6. V prípade, že je niektoré ustanovenie tejto zmluvy v rozpore s platnými právnymi predpismi, zostávajú ostatné
ustanovenia i naďalej v platnosti. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým,
zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu, v súlade splatnými
právnymi predpismi.
7. Akékoľvek spory vzniknuté z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť primárne dohodou. V prípade, že
nedôjde k dohode sú na riešenie sporov príslušné súdy Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, neuzavierajú ju v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Martine, dňa 26.01.2017

V Turanoch, dňa '?^;....ť:.2017

Za objednávateľa

Za poskytovateľa

___________________ A ď C _____ __________ _______________ Z 5 W

Ing. František M ači^í, konateľ spoločnosti

Ine. Ján BrezPvickv. kímateľ SDoločnosti

Ing. Eva Beneš^vá, prokurista
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Ing. Miroslav Blahušiak, primátor

