ZMLUVA O REKLAME
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

L)
Obchodné meno : MADO plus, s.r.o.
Sídlo
: M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Zastúpený
: Ing.Pavol Slosiarik
IČO
: 45623171
DIČ
: 2023054209
Bankové spojenie: IBAN: SK8909000000000425280060
(ďalej len „objednávateľ“)
a
2 .)
Obchodné meno : Mesto Turany
Sídlo
: Osloboditeľov 83/91, 038 53Turany
Zastúpený
: Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta
IČO
: 00316962
DIČ
: 2020595049
Bankové spojenie: VÚB a.s., SK06 0200 0000 0000 1672 8362
(ďalej len „poskytovateľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa propagáciu jeho
nižšie špecifikovaných služieb a to po dobu trvania tejto zmluvy, spôsobom uvedeným nižšie.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytovanie reklamy
dohodnutú odmenu.
Článok II.
Predmet reklamy
Predmetom tejto zmluvy bude zabezpečenie reklamy objednávateľa dňa 30.06.2018 na
podujatí Zumba Maratón Turany '2018, ktoré sa uskutoční v meste Turany.
Logo objednávateľa bude umiestnené v papierovej podobe vo formáte A4 a umiestnené na
reklamnej ploche na futbalovom štadióne v meste Turany v deň konania akcie.

Článok III.
Spôsob poskytovania reklamy
Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude poskytovať reklamu formou, ktorá je
definovaná v Článku II. tejto zmluvy.
Článok IV.
Doba trvania zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.06.2018.

Článok V.
Odmena
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za poskytovanie reklamy vo výške 100,- €
(slovom jednosto EUR ). 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 zmluvy vzájomnou písomnou dohodou.
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.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží
po jednom rovnopise.
3. Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou zmluvných strán vyhotovenou vo forme
dodatku.
4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré zmluva výslovne neupravuje sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
5. 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 j ej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

V Žiline, dňa 10.5.2018

Za objednávateľa

V Turanoch dňa

Za poskytovateľa
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