ZMLUVA O PROPAGÁCII A REKLAME
číslo: 01/06/2015 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

1.

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Telefón:
E-mail:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

2.

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
E-mail:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

BULK TRANSHIPMENTS SLOVAKIA a.s.
Železničná 1, 076 43 Čierna nad Tisou
Ing. Pavel ŠUŤÁK, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Ing. Miroslav HOPTA, podpredseda predstavenstva
+421 56 229 2647
btsslovakia@btsslovakia.sk
36774278
SK2022372000
Slovenská sporiteľňa a.s.
5040418340/0900

Mesto Čierna nad Tisou
Námestie pionierov 151/1, 07643 Čierna nad Tisou
Ing. Marta Vozáriková, primátor mesta
mesto@ciernanadtisou.sk
00331465
2020730415
Prima banka Slovensko a.s.
0407174002/5600
Článok I.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je propagácia firmy objednávateľa u dodávateľa prostredníctvom
činností, ktoré zabezpečuje dodávateľ pri príležitosti kultúrno-spoločenskej akcie „Letný
festival 2015. Dodávateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania akcie zabezpečí reklamu
obchodného mena objednávateľa a jeho loga nasledovným spôsobom:
• umiestnením obchodného mena a loga na reklamných plagátoch, ktorými sa bude akcia
prezentovať
• umiestnením obchodného mena a loga na hlavnom pódiu počas trvania kultúrnospoločenskej akcie

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávateľa na internetovej
stránke mesta Čierna nad Tisou na adrese www.ciernanadtisou.sk, v spojitosti s vyššie
uvedenou kultúrno-spoločenskou akciou „Letný festival 2015“.
Článok II.
Odmena za reklamu a platobné podmienky

1.

2.

Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade s ustanovením zákona č.
18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene v prospech poskytovateľa
vo výške 1000€ (slovom:jedentisíc). Poskytovateľ nie je platcom DPH.
Cena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu poskytovateľa.
Úhrada bude platená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorá bude splatná do 14
dní od jej doručenia objednávateľovi.
Článok III.
Trvanie zmluvy

1.
2.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia poskytovateľom na jeho webovej stránke.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 25.7.2015

Článok IV.
Všeobecné ustanovenia
1.
2.

Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť poskytovateľovi
odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o
reklame v platnom znení a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

1.

2.

3.

Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné
strany budú snažiť vyriešiť ho vzájomným rokovaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom
spor nepodarí vyriešiť, spor bude riešený prostredníctvom všeobecných súdov.
Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie
a poskytovateľ dve vyhotovenia.

V Čiernej nad Tisou, dňa 15.6.2015
Objednávateľ:

––––––––––––––––––––––
Ing. Pavel ŠUŤÁK
generálny riaditeľ
a predseda predstavenstva

––––––––––––––––––––––
Ing. Miroslav HOPTA
podpredseda predstavenstva

V Čiernej nad Tisou, dňa 16.6.2015
Poskytovateľ:

–––––––––––––––––––––––
Ing. Marta VOZÁRIKOVÁ
primátor mesta

