Zmluva č. 10/2019
o poskytovaní reklamných služieb
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)medzi zmluvnými stranami:
objednávateľom:
Dodávateľ
Kontaktná adresa:
Zastúpený:
IČO:

SnailNet, s.r.o.
Továrenská 17, Sliač 962 31
Mgr. Miroslav Očenáš
36770949

a
poskytovateľom:
Obchodné meno:
Kontaktná adresa:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpený:

Mestské kultúrne stredisko Sliač
Kúpeľná 11, 962 31 Sliač
00516902
2021285068
ČSOB Zvolen
IBAN: SK69 7500 0000 0040 0801 0674
Renatou Šeniglovou, riaditeľka MsKS
Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so
zabezpečením reklamy objednávateľa poskytovateľom na podujatí DETSKÝ MAŠKARNÝ
KARNEVAL 2019, ktoré sa bude konať dňa 23. 2. 2019 v meste Sliač (ďalej len
„podujatie“) a to zverejnením
loga firmy na plagátoch súvisiacich
s podujatím
a prostredníctvom moderátora priamo na podujatí.
Článok II.
Cena
Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v platnom znení dohodli na odmene vo výške 50,- € (slovom: päťdesiat eur).
Poskytovateľ nie je platcom DPH a odmena je konečná. Objednávateľ sa zaväzuje vyplatiť
odmenu bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa.
Článok III.
Povinnosti zmluvných strán
Poskytovateľ sa zaväzuje propagovať činnosť objednávateľa podľa v článku I. tejto zmluvy
počas celého podujatia.
Porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
zmluvy. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosti uvedené v tejto
zmluve má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na
náhradu škody.

Článok IV.
Termín plnenia
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počas konania podujatia špecifikovaného v článku I.
tejto zmluvy až do jeho oficiálneho ukončenia.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.

4.

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.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa –
http://www.sliac.sk/zmluvy-2018.html.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, súhlasia s ním
a svoj súhlas vyjadrujú vlastnoručným podpisom oprávnených zástupcov zmluvných
strán.

V Sliači, dňa 11. 2. 2019

.........................................

objednávateľ

.........................................

poskytovateľ

