ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI
uzatvorená v súlade s ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
MEDZI:

Obchodné meno
: Mesto Turany
Právna forma
: právnická osoba zriadená Z. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
So sídlom
: Osloboditeľov 83/91
Zastúpená
: Ing. Miroslav Blahušiak, primátor mesta
IČO
: 00 316 962
Bankové spojenie
: SK06 0200 0000 0000 1672 8362
na strane jednej (ďalej len „Poskytovateľ')
a
Obchodné meno
Sídlo

: R3 EMOS s. r. o.
: Stará Vajnorská 3060/39, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové
Mesto, SR
Korešpondenčná adresa
: Robotnícka 1E, 036 01 Martin, SR
: 51 025 477
IČO
: SK2120574544
IČ DPH
Zastúpená
: Ing. Dušan Ranto, konateľ spoločnosti
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 121958/B
na strane druhej (ďalej len „Objednávateľ')
Hore uvedení účastníci jednotlivo označovaní ako „Poskytovateľ" a „Objednávateľ" spoločne ako „Zmluvné
strany" resp. každá samostatne ako „Zmluvná strana" uzatvárajú túto Zmluvu o reklamnej spolupráci (ďalej len
„Zmluva") v rozsahu a za podmienok v nej špecifikovaných.

Článok 1
PREDMET ZMLUVY
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa po celý čas trvania tejto Zmluvy
reklamnú spoluprácu zameranú na propagáciu obchodného mena Objednávateľa spôsobom
a formou v súlade s touto Zmluvou.

2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za realizáciu predmetu zmluvy cenu,
dohodnutú vo výške a formou určenou v Článku 4 tejto Zmluvy.
Článok 2
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

1.

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa zverejnenie obchodného mena
spoločnosti následovným spôsobom:
(a) zverejnenie obchodného mena Objednávateľa na propagačných plagátoch;
(b) zverejnenie obchodného mena Objednávateľa v reklamnej kampani na vlastnej
webovej stránke
(c) zverejnenie obchodného mena Objednávateľa v novinách „Hlas Turian".

2.

Poskytovateľ berie na vedomie, že pri plnení predmetu zmluvy je povinný dbať na obchodné
meno Objednávateľa.

3.

Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o realizácii reklamy.
Článok 3
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1.

Objednávateľ udeľuje podpisom tejto Zmluvy oprávnenie Poskytovateľovi na používanie jeho
obchodného mena, avšak iba v rozsahu, medziach a spôsobom potrebným na plnenie Zmluvy;
a to na čas jej reálneho trvania.
Článok 4
CENA PREDMETU ZMLUVY A SPÔSOB ÚHRADY

1.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za zrealizovanie predmetu zmluvy vo výške 100,00C.

2.

Objednávateľ
uhradí
Poskytovateľovi
cenu,
dohodnutú
v predchádzajúcom
bode
bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa do 3 dní odo dňa podpisu tejto Zmluvy.
Článok 5
OSOBITNÉ USTANOVENIA

1.

Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak Poskytovateľ neplní predmet zmluvy
v dohodnutom rozsahu, obsahu a dohodnutej lehote.

2.

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy je Poskytovateľ povinný do 14 dní, odo dňa doručenia
odstúpenia vrátiť Objednávateľovi alikvotnú časť uhradenej sumy.
Článok 6
KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI

1.

2.

AkékolVek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia, súvisiace s touto Zmluvou musia:
byť realizované v písomnej forme, avšak nie e-mail ani iná elektronická komunikácia,
a musia byť podpísané oprávnenou osobou;
za korešpondenčnú adresu Zmluvných strán sa považuje adresa uvedená v záhlaví
Zmluvy.
AkékolVek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať
za doručené:
Oznámenia sa považujú za doručené (a) v deň doručenia, pokiaľ boli doručené osobne;
(b) v deň prevzatia, pokiaľ boli zaslané formou doporučenej listovej zásielky; (c) v
nasledujúci pracovný deň, pokiaľ boli zaslané rýchlou kuriérskou službou, ak sa
nepreukáže opak. V prípade, ak Zmluvná strana zasiela druhej Zmluvnej strane
písomnosť, od doručenia ktorej začínajú plynúť zákonné alebo zmluvné lehoty,
prostredníctvom faxu, je povinná doručenie takejto písomnosti druhej Zmluvnej strane
telefonicky overiť.
Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je
adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie
odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke,
doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že
„adresát sa odsťahoval", „adresát je neznámy" alebo iná poznámka podobného
významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
Článok 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2018. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť
dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami.

2.

Zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť iba formou očíslovaných, písomných
dodatkov k tejto Zmluve, podpísaných obidvomi Zmluvnými stranami na tej istej listine.
Zmeny vykonané iným spôsobom sú neplatné a pre Zmluvné strany nezáväzné.

3.

Zmluvné strany sú si vedomé, že sú viazané svojimi prejavmi vôle, obsiahnutými v tejto
Zmluve.

4.

Zmluva sa vyhotovuje v slovenskom znení v dvoch (2) rovnopisoch, po jednom (1) rovnopise
pre každú Zmluvnú stranu. Zmluvné strany vyhlasujú, že zneniam Zmluvy riadne a úplne
porozumeli.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a táto Zmluva
vyjadruje ich slobodnú, určitú a zrozumiteľnú vôľu a neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok.

VTuranoch dňa 01.06.2018

V Martine dňa 01.06.2018

Mesto Turany

R3 EMOS s. ^ o.

Ing. Miroslav Blahušiak, v.r.
primátor mesta

