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ZMLUVA O REKLAME

uzavretá

v zmysle § 289 odsek 2 zákona ô. 513/1991 Zb. ObchodnýzákonnfkvzneníneskoršÍchpredpisov

medzi

F

OBJEDNA VA TEĽOM:>

obchodné meno: AVE Koéice s.r.o.
adresa sídla: Jarmočná 2, 040 01 Košice
doručovada adresa: Rampová 6, 040 01 KoŠice /íť. ^- ^iIČO: 36789127
IČDPH: SK2022389974 J r*Of :1.s

zápis v OR: OS Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 27677A/ J /% c ^-.

v mene ktorého konajú; Ing. Mikuláš Alter, konateľ ^.\

a Ing. Oleg Polakovič, konateľ %.T ^fS^i'f
a

f

DODÁVATEĽOM:r

obchodné meno: Obec Poproč
adresa sidla: Školská2,04424Poproč
doručovacia adresa: Obecný úrad, Žkolská'2, 044 24 Poproč
IČO: 00 324 639
Banka, číslo účtu: Prima banka a.s., 0404 77 0001 / 5600
v mene ktorého koná: ng.ŠtefanJaklovský,starosta

u

článok
Predmet zmluvy

1) Dodávateľ sa touto zmluvou, počas jej trvania a za podmienok v nej dojednaných zaväzuje vykonať dohodnutú
reklamu za účelom prezentácie objednávateľa a jeho podnikateľskej činnosti.

2) Objednavateľ sa touto zmluvou a za podmienok v nej dojednaných zaväzuje zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odpla-
tu za vykonanie reklamy.

w

Článok II
Záväzok dodávateľa

1) Dodávateľ sa zaväzuje vykonať nasledujúcu reklamu objednávateľa a jeho podnikateľskej činnosti:
a) umiestnenie reklamného pútača s obchodným menom a logom objednávateľa na podujatí "Deň obce" organizo-

vanom dodávateľom, ktoré sa uskutoční dňa 08.09.2012 v obci Poproč;

b) označenie objednávateľa ako reklamného partnera podujatia uvedeného v písm. a) poôas podujatia i v pozván-
kach a vo všetkých ostatných sprievodných dokumentoch podujatía.

2) Dodávateľje povinný vykonať dohodnutú reklamu v súlade s požiadavkami stanovenými touto zmluvou a všeobecne
zayäzným^pravnymipredpism^najmazakcinoma 147/20011 Zz^
nov y znení neskorších predpisov, a v ich medziach aj v súlade s včas oznámenými primeranými pokynmi objedná-
vateľa.

v

Clánok III

Odplata za vykonanie reklamy

1) Zmluvné stranysa^dohodli na odplate za vykonanie reklamy vo výške 100- EUR, slovami Jednosto eur. Dodávateľ
nieje platcom DPH.

^h- *
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2) Právo dodávateľa na zaplatenie dohodnutej odplaty za vykonanie reklamy vzniká okamihom skonôenia podujatia
uvedeného v článku II odsek 1 písm. a).

3) Zmluvnéstrany sa dohodli, že Objednávateľ poskytne Dodávateľovi fínančné plnenie formou prevodu na bankový
účet Dodávateľa vo výške uvedenej v článku 111, bod 1 zmluvy do 30 dní od podpísania zmluvy.

4) DodávateFovi nepatri, a to ani čiastočne, dohodnutá odplata za vykonanie reklamy, ak z akéhokol\/ek dôvodu, vráta-
ne neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa podľa Ďlánku IV, nedošlo ani čiastočne kvykonaniu
dohodnutej' reklamy. Prípadné právo dodávateľa na náhradu vzníknutej Škody tým nie je dotknuté.

5) Dodávateľ znáša všetky náklady, ktoré mu vzniknú pri vykonaní dohodnutej reklamy, a nemá voči objednávaterovi
právo na ich náhradu.

w

Článok IV
Súč'mnosť objednávateľa

1) Objednávater sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi nasledujúcu súčinnosf pre vykonanie dohodnutej reklamy;
a) v lehote 7, slovom sedem, dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy odovzdať dodávateľovi jeden kus rekla-

mného pútača určeného na umiestnenie v mieste konania podujatia podľa článku II odsek 1 písm. a);
b) vlehote 7, slovom sedem, dní po nadobudnutí úôínnostl tejto zmluvy odovzdať dodávaterovi vyobrazenie ob-

chodného menaa loga objednávateľa v elektronickej forme za účelom jeho umiestnenia v sprievodných doku-
mentoch podujatia podľa článku II odsek 1 písm. b).

2) Objednávateľ je povinny zabezpečiť, aby poskytnuté podklady pre vykonanie dohodnutej reklamy podľa predošlého
odseku vyhovovalí požiadavkám stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č.
147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

v

Článok V
Zodpovednosť za porušenie povinností

1) Ak dodávateľ porusí svoju povínnosť z právneho vzťahu založeného touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený
požadovať, aby dodávateľ vykonal na vlastné náklady okamžitú nápravu závadného stavu.

2^ ^ÍJ,?^^aJetL^VJ^^,n^^^Lor?^?r^^é^^d^8^^T5^?:kJ:^^T^t^ľä?n^ť^^
odstupiť od tejto zmluvy. Dodávaterovi v takom prípade nepatrí ani čiastočná odplata za vykonanie reklamy, a to ani
keď čiastočne vykonal dohodnutú reklamu.

3) ^do?^va^ P^TU^S^UPO^tnnosfzfrawehovz^uzaíozeneh^
zdaného dôvodu od tejto zmluvy Je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu zdohodnutej odplaty za
vykoname reklamy, ktorú zľavu určí so zreteľom na význam porušenej povinnosti a celkový rozsah splnenia závazku
podľa článku

4) Ustanovenie predošlého odseku sa použije rovnako v prípade, ak dodávater vykoná dohodnutú rektamu iba Čiastoč-
^^J^^d^iíu^J^/ľiT/PSľ^^^!^JJ^V^ľJ!.?i^vS^n strany ob-
jednávateľa podľa článku IV. PrÍpadné právo dodávateľa na náhradu vzniknutej škody tým hie je dotknuté.

ff

Článok VI
Trvanie právneho vzťahu

1) Táto zmluva je dojednaná na dobu urôitú - do skončenia podujatia uvedeného v článku II odsek 1 písm. a).
2) Dodávateľ je bezodkladne po zániku právneho vzťahu založeného touto zmfuvou povinný vrátiť objednávateľovi

všetky podklady pre vykonanie dohodnutej reklamy poskytnuté podľa článku IV, ktoré neboli spotrebované pri riad-
nom vykonaní dohodnutej reklamy.

.>

ClánokVII
Záväzok mlčanlivosti

1) Zmfuvné strany sa zaväzuju nakladať s infomiádou o výške dohodnutej odplaty za vykonanie reklamy ako s dôver-
nou a zachovať o nej mlčanlivosť, a to aj po zániku právneho vzťahu zaíoženého touto zmluvou.

2) Záväzok mlčanlivosti podľa predošlého odseku sa nevzťahuje na:

a) použitie dôvernej informácie na základe pisomného pokynu druhej zmluvnej strany alebo s jej predchádzajúcim
pisomným súhlasom,

b) poskytnutie dôvernej informácie orgánom verejnej moci a iným obdobným subjektom, ak to vyžaduje všeobecne
záväzný právny predpis.

c) poskytnutie dôvernej informácie osobám, ktoré zmluvnej strane poskytujú účtovné, daňové, audítorské, právne
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a iné odborné poradenské služby a sú zákonom alebo zmfuvne viazané povinnosťou mlčanlivosti,

d) poskytnutie dôvemej informácie právnickým osobám, ktoré sú členmi obchodnej skupiny AVE a sú hierarchicky
nadradené objednávateľovi, pričom výnimka podľa tohto pismena slúži výlučne pre objednávateľa.

v

ClánokVIII

Doručovanie pisomností /

1) Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta uvedenú na prvej strane tejto
zmluvy resp na Ínú adresu ktorú zmluvná strana následne preukázafeľne oznámi druhej zmluvnej strane. Ak sa
takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, kecľ adresát odo-
prel jej prijatie, resp. prvým dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

2) Písomnosti tykajúce sa tejto zmluvy sa vždy považujú za doručené aj okamíhom ich osobného odovzdania fýzickej
osobe, ktoráje v danom čase štatutámym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej
osobe nachádzajucejsa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, žeje oprávnená
prijímať zásielky za adresáta, ak zmfuvná strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení.

3) Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu zasielať aj telefaxom alebo elektronickou poštou, a to na telefaxové
ôísla, resp. e-mailové adresy ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia. Odosielateľ môže takto odoslanú pi-
somnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho telefaxové zariadenie potvrdí prenos písomností adresátovi,
resp. ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom. Ustanovenia vée-
obecne záväzných prävnych predpisov ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov urobených telefaxom alebo
elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.

V

Článok IX
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a odsek 1 zákona č. 40/1964
2b. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k in-
formáciám a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o slobode Ínformácií) v znení neskorších predpisov, ak
nieje ďalej v tomto odseku stanovené inak. [označenie zmluvnej strany, kde vystupuje obec, napr. objednávateľ] je
do 7, slovom siedmych, dní po uzavretí tejto zmluvy povinný zverejniť túto zmluvu v súlade s požiadavkami § 5a zá-
kona č. 211/2000 Z.z. o_slobodnom prfstupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slo-
bode informácií) v znení neskorších predpisov. Ustanovenie predošlej vety nadobúda účinnosť okamihom uzavretia
tejto zmluvy.

2) Zmluvné strany sa dohodli že táto zmluva právny vzťah ňou založený, ako aj všetky súvisiace právne vzťahy (vrá-
tane zodpovednostných právnych vzťahov) sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb, Óbchodný zákonnik
vznení neskorších predpisov.

3) Pisomné vyhotovenie tejto zmluvy zahŕňa všetky podmienky, na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a nahrádza
všetky prípadné predchádzajúce ústne alebo písomné dohody medzi zmluvnými stranami, ktoré sa týkajú právneho
vzťahu ňou založeného.

4) Ak táto zmluva výslovne neurcuje Ínak, je možné ju zmeniť a zrušiť iba písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
5) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pojednom pre každú zmluvnú stranu.
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c oAVE Košice s.r.o. ^ Obec Poproč^ <ŕf

Ing-MikulášAlter, Ing. Oieg Polakovié ^^T'/^^S^^JP-iÍ^Ír ^tefan Jaklovskýr^
s-/
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v ,7^c^- 'ttr, 'lw> ťľťľ

Miesto a dáíum podpisu Miesto a dátum podpisu

.L ^ť a^
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