1.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMY
uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
medzi
Poskytovateľ:
...Duvall, spol. s.r.o. ..... ( názov spoločnosti)
Sídlo:
059 21 Svit, Štúrova 220 …....
zastúpenej:
Konateľ, Václav Mička.......
IČO: … 316 54 380.......... DIČ
a
Prijímateľ: Mesto Svit
sídlo: Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
zastúpený štatutárnym orgánom: PaedDr. Rudolfom Abrahámom, primátorom Mesta Svit
IČO: 00 326 607
I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy o poskytnutí reklamy (ďalej len zmluva) je poskytnutie reklamy vo forme
prezentácie predmetu činnosti poskytovateľa prijímateľom počas podujatí organizovaných
prijímateľom.
II.
Podmienky poskytnutia reklamy
1. Obsah poskytovanej reklamy sa bude týkať iba predmetu činnosti poskytovateľa.
2. Prijímateľ sa zaväzuje vylúčiť v rámci poskytnutia reklamy propagovanie násilia, fašizmu,
pornografie a výrobkov zákonom zakázaných.
III.
Doba trvania zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na obdobie od. 1.1.2012....... .do...31.12.2012
IV.
Finančná náhrada a podmienky jej splatnosti
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi za umiestnenie reklamy finančný príspevok vo
výške...250.... Eur, slovom........dvestopäťdesiat...Eur
2. Poskytovateľ uhradí finančnú náhradu na účet prijímateľa alebo priamo do pokladne, samostatne bez
vystavenia faktúry, najneskôr do 31.1.2012.

2.
V.
Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Vzťahy z tejto zmluvy vyplývajúce a touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory zo zmluvy prednostne dohodou a rokovaním.
3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom poskytovateľ obdrží pre účely registrácie
dva rovnopisy a prijímateľ tri rovnopisy.
4. Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno uskutočniť len písomne, so súhlasom oboch zmluvných
strán.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.2012 v
zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení.
6. Táto zmluva bola uzatvorená podľa skutočnej vôle zmluvných strán, nie v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok, bola nimi prečítaná, schválená a na znak súhlasu
vlastnoručne podpísaná.

Vo Svite dňa,15.12.2011

......signed..............................
poskytovateľ

..........signed.............................
prijímateľ

