ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV
Táto Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov (ďalej len „zmluva“) je uzavretá v zmysle § 269
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, medzi:
I.
Zmluvné strany
1.

Názov:
Adresa:
V zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Register:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
(ďalej len „záujemca“)

ARDSYSTÉM, s. r.o.
Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina
Mgr. Branislav Delinčák - konateľ
36397563
SK 2020105989
2020105989
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 12782/L
spoločnosť s ručením obmedzeným
UniCredit Bank Slovakia a.s.
6616276002/1111
Ing. Marek Varga
0908 934 259
varga@ard.sk

2.

Názov:
Obec Raslavice
Adresa:
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
V zastúpení:
Ing. Anton Lamanec - starosta
IČO:
00322521
DIČ:
2020624606
Kontaktná osoba:
Ing. Anton Lamanec
Telefón:
0903 540 701
e-mail:
starosta@raslavice.sk
(ďalej len „poskytovateľ“)
II.
4.1 Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri prevádzkovaní,
správe a údržbe informačných zariadení vo vlastníctve záujemcu typu City Poster (ďalej len „CP“)
v obci Raslavice - 1 ks umiestnený pri zastávke SAD v smere na Bardejov.

4.1.1

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť miesto pre umiestnenie CP vo svojej obci na dohodnutom
mieste. Simulácia umiestnenia CP na nehnuteľnostiach Poskytovateľa tvorí prílohu tejto zmluvy.
2. Záujemca sa zaväzuje dodať na dohodnuté miesto CP, pričom jednu plochu sa zaväzuje bezplatne
poskytnúť Poskytovateľovi pre jeho účely – úradná tabuľa, obecné oznamy a iné.
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3. Záujemca nie je oprávnený jemu zverenú plochu poskytnúť do podnájmu tretej strany bez
písomného súhlasu Záujemcu.
4. Záujemca sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby Poskytovateľa tlač promo banerov podľa dodanej
grafickej predlohy za réžijné ceny - € 12 + DPH/baner.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje hlásiť poškodenia CP, ktoré na zariadení vzniknú a spolu s hlásením, ak
je to možné, zaslať aj fotodokumentáciu.
6. Záujemca sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi 2 ks kľúčov od CP, aby mohol Poskytovateľ
slobodne využívať plochu v CP. Po skončení tohto zmluvného vzťahu sa Poskytovateľ zaväzuje
tieto kľúče vrátiť Záujemcovi.
IV.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou dobou
šesť (6) mesiacov. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po
mesiaci, kedy došlo k doručeniu výpovede.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží jedno
vyhotovenie a záujemca jedno vyhotovenie podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
2. Túto zmluvu možno kedykoľvek dopĺňať a meniť písomnými dodatkami len po vzájomnej dohode
obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu pozorne prečítali,
porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne a bez nátlaku podpísali.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán.

V Žiline, dňa ........................... 2013

V Raslaviciach, dňa .......................... 2013

Záujemca

Poskytovateľ

.......................................................
Mgr. Branislav Delinčák
konateľ ARDSYSTÉM, s. r.o.

.......................................................
Ing. Anton Lamanec
starosta Obce
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