Zmluva o reklame
Podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
Uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami

Objednávateľ:
Lesospol - pozemkové spoločenstvo Pača
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Zastúpenie:

Hlavná 18, 049 41 Pača
35548398
2021923442
SK2021923442

SK11 0200 0000 0016 7672 8557
Ladislav Zagiba predseda

a
Obstarávateľ:
OBEC PAČA
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Zastúpenie:

Hlavná 18, 049 41 Krásnohorské Podhradie
00328618
2020961514
SK91 0200 0000 0000 2582 0582
Ladislav Zagiba, starosta obce

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať po celú dobu
trvania tejto zmluvy reklamu obchodného mena objednávateľa spôsobom a formou
v súlade s touto zmluvou, v zmysle všeobecných obchodných podmienok a platných
právnych predpisov.
2. Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávateľa formou
umiestnenia reklamných a propagačných materiálov Lesospolu – pozemkového
spoločenstva v Pači v priebehu podujatia ,,Dni obce – 680. výročie 1. písomnej zmienky
o obci, ktoré sa uskutočnia 7. a 8. septembra 2018.

Článok II.
Odmena za reklamu a platobné podmienky
1. Za vyššiu uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v platnom znení dohodli na odmene v prospech obstarávateľa vo výške
1 000,-- EUR (slovom: jedentisíc eur). Odmena bude objednávateľom uhradená
prevodom peňažných prostriedkov na bankový účet uvedený v tejto zmluve.

Článok III.
Trvanie zmluvy a všeobecné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami
zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 8. septembra 2018
2. Zmluvu možno zmeniť a doplniť iba po dohode zmluvných strán písomnými dodatkami.
Na znak súhlasu s obsahom zmluvy ju zmluvné strany potvrdzujú svojim podpisom.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeho vyhotovenie

V Pači, 05.09.2018

.......................................................
Obec Pača, v zastúpení
Ladislav Zagiba, starosta obce v. r.

................................................
Lesospol - pozemkové spoločenstvo Pača
Ladislav Zagiba v. r.

