Zmluva o prenájme a využití reklamnej plochy
uzavretá podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ : ŠPED - TRANS LEVICE, a.s.
Sídlo : Ku Bratke 5, 934 05 Levice
IČO: 36536580
DIČ: 2020157018
IČ DPH: SK.2020157018
Zastúpenie: Alena Benedová, predseda predstavenstva
a
Obstarávateľ: Obec Dolná Seč
Sídlo: 935 31 Dolná Seč 22
IČO: 00306894
DIČ:2021218628
IBAN: SK83 5600 0000 0071 1006 6002
Zastúpenie: Eugen Čornák, starosta obce
I.
PREDMET ZMLUVY
1/ Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie propagácie objednávateľa na reklamnej ploche,
spôsobom konkretizovaným v čl. II. zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť obstarávateľovi
za poskytnutie reklamnej plochy odmenu špecifikovanú v čl. III. zmluvy.
2/ Predmetom zmluvy je prenájom reklamnej plochy a umiestnenie reklamy propagujúcej
obchodné meno a logo objednávateľa na podujatí „ Deň obce“, ktoré sa uskutoční dňa
09.07.2016 v obci Dolná Seč.

II.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Objednávateľ sa zaväzuje:
- zaplatiť obstarávateľovi za predmet tejto zmluvy cenu špecifikovanú v čl. III. zmluvy
- poskytnúť propagačný materiál a potrebnú súčinnosť
2. Obstarávateľ sa zaväzuje:
- poskytnúť na deň 09.07.2016 na viditeľnom mieste v obci reklamnú plochu
- umožniť a zabezpečiť umiestnenie reklamy na prenajatej reklamnej ploche za účelom
propagácie objednávateľa
- doložiť objednávateľovi splnenie vyššie uvedených povinností foto-dokumcntačným
materiálom, prípadne iným vhodným materiálom

3. Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť, ak obstarávateľ nesplní povinnosti, ku ktorým
sa zmluvne zaviazal dohodnutým spôsobom a v dohodnutom rozsahu.
III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Zmluvné strany sa dohodli na celkovej zmluvnej cene vo výške: 600,-€
slovom: šesťsto eur, ktorá bude zaplatená bezhotovostne bankovým prevodom na účet
obstarávateľa uvedený v tejto zmluve, po podpísaní zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak.
IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov.
3. Zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov schválených oboma
zmluvnými stranami.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po jednom exemplári.
V Leviciach dňa ........ ................ý..;.'...

Za objednávateľa:

L e v ic e , a .s .
K u j i r a t k e 5, 9 3 4 0 5 L E V IC E
- 32■

Alena Benedová
predseda predstavenstva

Za obstarávateľa:

/

Eugen Čornák
starosta obce

