Zmluva o reklame
/§ 269 ods. 2 ObchZ/
Zmluvné strany:
Oprávnený: Obec Raslavice
zastúpená: Ing. Lamanec Anton, starosta obce
so sídlom: Hlavná 154, 086 41 Raslavice
IČO:
00322521
DIČ:
2020624606
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom........
ďalej len „Oprávnený“
a
Poskytovateľ:
zastúpený: GMT projekt, s.r.o.
so sídlom: Nám. SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO:
36484971
DIČ:
2020029154
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, odd. Sro.,vlož.č.14056/7
ďalej len „Poskytovateľ“
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 262 Obchodného zákonníka
sa ich záväzkový vzťah bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za
účelom propagácie a prezentácie obchodného mena Poskytovateľa v rámci akcie 46.ročníka
Šarišských slávností piesni a tancov v Raslaviciach.
2. Poskytovateľ sa odo dňa účinnosti tejto zmluvy stáva partnerom Oprávneného.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
l. Poskytovateľ sa zaväzuje:
- poskytnúť Oprávnenému finančnú podporu vo výške 100,- € za účelom
prezentovania a propagácie obchodného mena Poskytovateľa v rámci akcie 46. ročníka
ŠSPaT v Raslaviciach.
- spolupracovať s Oprávneným a poskytovať mu súčinnosť potrebnú na to, aby Oprávnený
mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.
2. Oprávnený sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi propagáciu a prezentáciu
v nasledovnom rozsahu a forme:
- uviesť Poskytovateľa ako partnera na internetovej stránke Oprávneného,v občasníku
a miestnom infokanále
- umiestniť reklamný panel umiestnený v priestoroch prírodného amfiteátra
v Raslaviciach s označením Poskytovateľa

3. Oprávnený sa zaväzuje, že svoje záväzky podľa predchádzajúcich ustanovení zmluvy
vykoná riadne a včas a v súlade s touto zmluvou, s náležitou odbornou starostlivosťou
a v takom rozsahu, aby neutrpelo ujmu dobré obchodné meno Poskytovateľa.
4. Oprávnený sa zaväzuje, že si vopred s Poskytovateľom odsúhlasí rozsah a formu
prezentácie jeho obchodného mena, resp. jeho produktov. Odsúhlasenie sa uskutoční na
základe potvrdenia návrhu Oprávneného zodpovedným zamestnancom Poskytovateľa.
5. Oprávnený predloží a zdokladuje dôveryhodným spôsobom použitie poskytnutých
finančných prostriedkov Poskytovateľovi.
6. Oprávnený sa zaväzuje, že v prípade, ak bude mať vedomosť o tom, že nebude schopný
dodržať riadne a včas všetky svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, oznámi to bez
zbytočného odkladu Poskytovateľovi.
Článok III
Finančné plnenie a platobné podmienky
l. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poukáže Oprávnenému finančné plnenie
na účet č. 1921522/0200 vo VÚB Bardejov vo výške 100,- €
2. Poskytovateľ má právo žiadať od Oprávneného preukázanie použitia finančného plnenia
a Oprávnený je povinný to preukázať.
3. V prípade, že Oprávnený poruší niektorú z povinností podľa tejto zmluvy, môžete si
Poskytovateľ nárokovať na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ....€ za každé porušenie
zmluvy.
4. V prípade, že Oprávnený nepreukáže dôveryhodne použitie poskytnutého finančného
plnenia v súlade s touto zmluvou, má Poskytovateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.

Článok IV
Ochrana obchodného tajomstva
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie, ktoré sa týkajú poskytnutia finančného
plnenia podľa tejto zmluvy vzájomných vzťahov zmluvných strán, s výnimkou tých, na
ktorých zverejnení sa strany dohodli, tvoria predmet obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím
osobám
3. Záväzok zachovávať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania Zmluvy.

Článok V
Záverečné ustanovenie
1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Zmluva je uzavretá
na dobu určitú, do 31.12.2014. Zmluvné strany môžu pred uplynutím doby uvedenej
v predchádzajúcej vete predĺžiť jej platnosť formou písomného dodatku ku zmluve.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná
strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy /podstatne poruší zmluvu
podľa § 344 Obchodného zákonníka/ ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom
uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne
vyzvaná.
3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú
ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť
schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku
zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne
dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory
alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou
zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do...dní od vzniku sporu, bude
ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Každá strana dostane po jednom
vyhotovení.

V Raslaviciach dňa 14.05.2014

Za Oprávneného
–––––––––––––––––––––Ing. Anton Lamanec
starosta obce

za Poskytovateľa
––––––––––––––––––––––––-

