
Obec Poproč
v

Obecný úrad Poproé, Skolská 2, 044 24 Poproč

sp. zn.: OcU-Š-306/2018
č. záznamu: 306/2018-001

Zápis v spis e
V súlade sust. § 5a ods. 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií ) v znení
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč z erejnila dňa
27.8.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu sp. zn.: OcU-S-306/2018

uzah^orenú dňa 7.8.2017

úcinnú odo dňa: 28. 8. 2018

zmluvné strany:

1./ Obec Poproc
v

Skolská2,04424Poproč
y

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce

a

2., REMONT s.r.o., Kosice

Lesnál6,04424 Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom PetráŠom, konateľom

Predmet zmluvy:

zmluva oreklame - prenájom plochy pre umiestnenie reklamného banneru
a propagácia firmy REMONT s.r.o. Košice na akcií "Deň obce Poproč" konanej
dňa 8.9.2018.

VPoproči, dňa 27.8.2017

Eva Benková

zamestnanec obce poverený zverejňovaním



ZMLUVA O REKLAME

uzavretá v zmysle zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame v znenÍ neskorších predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:
Názov: REMONT s.r.o., Košice
Sídlo: Lesná 16, Poproč

v

ICO: 17080401
v

Zastúpenie: Ing. Stefan Petráš, konateľ

2. Obstarávateľ:
v

Názov: Obec POPROC
v

Zastúpená: Ing. Stefanom Jaklovským, starostom obce
v

Sídlo: Skolská2,04424 Poproč
v

ICO: 00324639

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císlo účtu: SK07 5600 0000 0004 0477 0001

I.

Predmet dohody

Predmetom dohody je prenájom plochy pre umiestnenie reklamného panelu a
propagácia firmy REMONT s.r.o., KoŠice obcou Poproč na akcii "Deň Obce Poproč", ktorá
je organizovaná obcou Poproč a bude sa konať dňa 8. septembra 2018.

II.

Práva a povinnosti

Propagovať fíremnú značku REMONT s.r.o., Košice prostredníctvom reklamného
panelu o rozmeroch 500 x 400 mm s názvom firmy a popisom činnosti.

III.

Práva a povinností fírmy

Za reklamu a propagáciu firmy hore uvedeným spôsobom bude Obci Poproč poskytnutá
finančná úhrada vo výške: 500,00   v hotovosti alebo na bankový účet obstarávateľa SK07
5600 0000 0004 0477 0001.



IV.

Záverecné ustanovenia

1. Dohoda nadobúda účinnosť a splatnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
2. Dohoda sa vyhotovuje vdvoch exemplároch, znich každá strana obdrží jedno

originálne vyhotovenie.
3. Zmeny a dophiky tejto dohody moŽno uskutoíiúť len so siáhlasom oboch strán.
4. Zmluva je právoplatná po jej podpísaní a úČinná deň po jej zyerejnení.
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