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Článo k I.
Zmluvné strany

1.1 Nazov:
Zastúpené:
Sidlo:
IČO:

D iČ :

Bankové spojenie:
Čislo účtu:

Variabilný symbol:

ako:

1.2 Názov:
Zastúpené:
Síd lo:

IČO:

DiČ:
Bankove spojenie:
Číslo OCtu:

ako:

MESTO PRESOV
JUDr. PaY10m Hagyarim, primátorom mesta Prešov
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 01 Prešov
00027546
2021 225679
ČSOB , a. s.
400859780717500
001210

obsta ráv ateľ plochy pre reklamu
(v ďalšom texte ako ocsterávaten

Milk-agro, spol.s LO.

Ing. Borecký Michal
Čapajevova 36, 080 01Prešov
1714n86
SK 2020518962
ČSOB prešov

801O.{)11331OO13175OO

objednávater plochy pre reklamu
(v dalšorn texte ako objednávaten

Clánok II.
Predmet vnluvy

2.1 Obstaravate!' sa zaväzuje zsbezpečr umiestnenie reklamy skladajúcej sa z loga aobchodného mena
objednávatera na pódiu dňa 06.12.2010 počas konania programu MikulMska nádielka a zabezpečit

reklamu v miestnych masmédiách scerorn jej propagácie.
2.2 Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať otctooré meno a logo objednávatera reklamy počas

programu MikulM$ka nádietka dňa 06.122010 od 16:00 hod. napešej zóne v Prešove.
2.3 Formu a spôsob grafd<ého prevecena reklamy zebezpečt objednávate!' po ich predchitdzajúcom

odsúhlaseni scostarávaterom.
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Čl/mok 11 1.
Dodávka podkladov

3.1 Obječ né vale l dodá logo firmy v podobe reklamného panelaobstarávaíelovinajnesk6r do 01.12.201 0
na Mestskýúrad, odbor školstva, kultúry a športu , Jaocva 2ti, Prešov, 3. poschodie, Č . dverl 406

Č láno k IV.
Odmana za reklamu a platobné podmienky

4.1 Za vyššie uvecenú reklamnú činnosť sa objed návateľ zaväzuje zaplatil' obstarávatelca odmenu vo
...yške 200 ,- €, slovom: dvesto euro.

4.2 Objednávater sa zaväzuje uhradiť obstaravaterovi finanč nú čiastku pccta čL IV. ods 1 tejto zm'u~y

najneskôr do 22. 112111Ona základe zálohovej faktúry vyhotovenej otetarávaerom.

ČlánokV.
Trvanie zmluvy

5.1 Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú - počas konania prog ramu Mikuta!iska nádielka a p latnosť

a účin nosť nadobúda dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
5 2 po ukončeni platnosti zmluvy je obstaráveter povinný odstrán iť reklamu objedn ávate ľa

umiestnenú vzmysle tejtozmluvy bez zbytočného odkladu.

Článok VI,
Vlíeob&ené ustanovenia

6.1 Obstarávate ľ je povinný pri obstaraní reklamy kona! s náležitou odbornou starostlivosťou a pod ľa

pokynov objednávatela.
6.2 Obstarávate' je povinný cnraniť dobré meno objednávatera .
6.3 Objed n á vateľ sa zaväzuje poskytnu( potrebnú s účonosr a zaplat i ť obstaráveteloci odmenu .

F- MsÚ/SP-01 11211
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Článo k VII.
zevere č ne ustanovenia

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, vyply.,.ajiice z tejto zmluvy a v tejtozmluve bližšie recpreveré.
sa riadia prislušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a da l~ ich všeobecne záväzných
právnych predpisov.

7.2 Táto zmluva móle byť menená a dopl~ovaná len so súhlasom oboch zmluvných strán a to IoffilO'.1

plsomných codaísov.
7.3 Zmlu~né strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy o rek lame ~ celom rozsahu na lnterretovei

stránke mesia Prešov s vyn imkou i1da;ov, lcIorých zverejnenie je obmedzené všeobecne zaväznými
právnymi predpismi.

7,4 Účastnlci zmluvy prehlasujú, žesa sobsahom zmluvy oboznamili a na znak súhlasu ju podpisujú
7.5 zmuva je vyhotovená vMyTOch exemplároch, zktorých každá zmluvná strana obdrti po dva

exempláre.
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