Zmluva

o reklame

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a zák. č. 147/2011 Z. z. O reklame

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ DPH:
zastúpený:
(ďalej len KOTVA)

2. Obstarávateľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu vo formáte IBAN:
zastúpená:
(ďalej len obstarávateľ)

KOTVA, Ing. Martin a Pavol Piga
Moyzesova 11, prevádzka Hollého 19
34815147
SK1020004403
Ing. Martina Piga

OBEC JAKUBOVA VOĽA
Obecný úrad Jakubova Voľa 67
082 56 Pečovská Nová Ves
00327174
2020711506
Prima banka , a.s.
SK36 5600 0000 0085 9331 8001
Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok obstarávateľa zaistiť propagáciu, prezentáciu a
reklamu spoločnosti KOTVA za podmienok dohodnutých touto zmluvou a záväzok KOTVA
zaplatiť obstarávateľovi za splnenie tohto záväzku nižšie dohodnutú cenu.
II.
Podmienky plnenia
Obstarávateľ sa zaväzuje zaistiť reklamu a propagáciu tak, že poskytne priestor na
umiestnenie reklamného plagátu spoločnosti KOTVA v sále kultúrneho domu Jakubova Voľa
v čase konania akcie :
divadelné predstavenie „Trasoritka“ dňa 30.12.2018
uvítanie NOVÉHO ROKA „NOVORONÝ OHŇOSTROJ“ – 1.1.2019

III.
Odmena za reklamu a platobné podmienky
Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany dohodli na odmene v prospech
obstarávateľa vo výške 200,00 eur ( slovom dvesto euro). Objednávateľ uhradí dohodnutú
odmenu do pokladne obecného úradu pri podpise zmluvy.

IV.
Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 30.12.2018 do 01. 01. 2019. Zmluva zaniká
uplynutím dohodnutej doby.

V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvne strany uzatvorili túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni,
v omyle, či na západne nevýhodných podmienok. Zmluvne strany si zmluvu riadne prečítali,
dôkladne sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno
vyhotovenie.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou na základe dohody zmluvných strán.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle obstarávateľa.
V Jakubovej Voli dňa 27. 12. 2018

Za objednávateľa :

Za obstarávateľa:

..............................................
Ing. Martin Piga

.......................................................
Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce

