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EJ ZMLUVA O REKLAME č. ..'~!.~tf.~//lcfq . HI.é.
VYtlačok:

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonnika Č.
Strana513/1991 Zb. v zneni neskoršich predpisov

Meslo Prešov 113

1.1 Názov:
Zastúpené:
Sidlo:
lCD:
OIC'
Bankové spojen ie:
Čislo účtu:

Variabilny symbol:

1.2 Nazov:
zastúpené:
Sídlo:

IČO:

OIC:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

ako:

Článok I.
Zmluvná strany

MESTO PREŠOV
JUDr. Pav10m Hagyarim, primátorom mesta Prešov
Mestský úrad, Hlavná 73, oao 01 Prešov
00327646
2021225679
ČSOB , a. s.
400859780717500
061 210

obsta rá vateľ plochy pre reklamu
(v ďalšom texte ako obstará vate~
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obJednávatef plochypre reklamu
(v ďalšom texte ako obiednávate~

Článok ll.
Predmet zmluvy

2.1 Obsterévaer sazaväzuje zabezpečit umiestnenie reklamy skladajucej saz loga a obchodného mena
objednávate ľa na pódiu dňa 06.1 2.2010 počas konania programu Mikulášska nádielka a zabezpečiť

reklamu v m~stnych masmédiách s ciefom jej propagácie.
22 Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávate ľa reklamy počas

programu Mikulášska nádielka dňa 06,122010 od 16:00 hod. na pešej zóne v Prešove
2,3 Fom1U a spôsob grafICkého prevedenia reklamy zabezpeč i cbjedoáveter po ich predchádzejúcom

odsuhlaseni s obstarávateľom.

F - MsÚ/SP-Oll1211
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Clanok III .
Dodávka podkladov

3.1 Objednávater dodá logo firmy v podobe reklamného panela cbsterévaterovi najneskôr do 01.1 2.2010
na Mestský úrad, odbor školstva, ku ltúry a športu, Jarknvá 26. Prešov, J poschodie. Č dverí 400

Článok !V.
Odmena za reklamu a platobné podmienky

4,1 Za vyššie uvedenú reklamnú činnost sa ob;ednáv*r zavazuje zapreut oostarllvaterovi odmenu vo
~ke ..fIP ,€, slovom: ,~~.~ , " " " " ",euro,

4.2 Objednávatef sa zaväzuje uhradir obslarávatelcvi finanČllú easuu pocra čl. IV. ods. 1 tejto zmluvy
najneskôrdo 22. 11.2010na základe zálohovej fa ktúry vyhotovenej costarávaíerom.

Č lánok V.

Trvanie U11luvf

5.1 Tato zmluva je uzavretá na dobu určitú - počas konania programu Miku lášska nádelka a pl atnosť

a účnnosr nadobúda dr'rom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
52 PO u končení p1atflOsti zmluvy je obstartlvater povinný odstrániť reklamu objednávatela

umiestnenú vzrnys~ tejtozmluvy bez zbytočného odkladu

Čhinok Vl.
Vieobecnéustanovenia

6.1 Obstarávateľ je povinný pri obstarani reklamy konať s náležitou odbornou starostlivos ťou a poora
pokynovobjednávatel'a.

6.2 Obstaráva teľ je povinný chránif dobré meno ooieonávatera.
6.3 Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinllOs f a zaplatiť obstarávateľovi odmenu.

F- MsÚ/sP-olfl211
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Článok VII.
Závere čné ustanovenia

7.1 Práva apovonosu zmluvných strán, vypj)'v3júce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené.
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalš ich všeobecne záväzných
právnych predpisov.

7.2 Táto zmluva môže byt' menena a doplňovaná len so súh lasom oboch zmluvných stran a to formou
pisomnYch dodatkov.

7.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy o reklame vcelom rozsahu na internetovej
stránke mesta Prešov s výn imkou údajov, ktorých l'Ierejnenie je obmedzené všeobecne zéväznjrm
právnymi predpismi.

7.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že sas obsahom zmluvy oboznámili a na znak súhlasu ju podpisujú.
7.5 Zmluva je vyhotovená dlymch exemplároch, z ktO!ýdl kaidá zmluvná strana obdrži po dva

exempláre

!l - ÁcJoVPrešove dňa ...!:.~ , , " ,', ..11 M IO-PRE,sPf'€ Av .".." ,..",..",..,, " dňa .."

- .C" . .
~. -

objedn~ater

plochy pre reklamu
obstarávate ľ

plochy pre reklamu

F- MsO/SP-0111211


