Zmluva o reklame
I.

1.1

1.2.

PRENAJÍMATEĽ:
Obec Slovenský Grob
Sídlo organizácie:
V mene, ktorej koná:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Zmluvné strany

Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta obce
00305073
2020662248
Všeobecná úverová banka Slovensko, a.s.
SK93 0200 0000 0000 0322 7112

OBJEDNÁVATEĽ:
Milena Galisová - KARAVANA
Sídlo organizácie:
Štefunkova 3143/1, 821 03 Bratislava, prevádzka Hlavná 149,
900 26 Slovenský Grob
IČO:
416361906
IČ DPH:
SK104278750
Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK12 0200 0000 0020 8086 2258

II.

Predmet zmluvy

2.1.

Predmetom zmluvy je v súlade so zámermi obchodnej politiky objednávateľa zabezpečiť
prostredníctvom zhotoviteľa efektívnu reklamu jeho výrobkov, tovarov, prác alebo
služieb a to umiestnením dynamického reklamného loga (bannera) na úvodnej webovej
stránke obce www.slovensky-grob.sk.

2.2.

Reklamné logo (banner) firmy bude umiestnené na úvodnej webovej stránke
a podstránkach obce s rozmerom loga 200 x 150 px.

III.
3.1.

Lehota umiestnenia reklamy

Zmluvné strany sa dohodli, že reklamné logo /banner/ objednávateľa bude umiestnené
na dohodnutom mieste v termíne od 20.07.2017 do 19.10.2017.
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IV.

Cena za reklamu

4.1.

Cena za umiestnenie reklamného jedného bannera na internetovej stránke obce v zmysle
uznesenia Obecného zastupiteľstva Slovenský Grob č. 7. – VI/OZ/2011 zo dňa
2.11.2011, ktorá predstavuje 50,-€ na mesiac, zvýhodnená cena 100,-€ na tri mesiace.
Celková cena za dohodnuté reklamné obdobie predstavuje 100,- Eur.

4.2.

Objednávateľ uhradí hore uvedenú čiastku jednorazovo vopred, pred umiestnením
reklamy prevodom alebo vkladom na účet zhotoviteľa, resp. v hotovosti do pokladne
obecného úradu.

V.
5.1.

Zhotovenie loga si zabezpečí objednávateľ.

VI.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Podmienky plnenia zmluvy

Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možno meniť alebo ju doplniť len písomnými dodatkami po vzájomnej
dohode, podpísanými oboma zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve neuvedené sa riadia príslušnými
ustanoveniami obchodného zákonníka.
Táto zmluva nadobúda platnosť a je právne účinná dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
Obe strany túto zmluvu podpísali s jej obsahom súhlasia a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

V Slovenskom Grobe, dňa 19.07.2017

V Slovenskom Grobe, dňa 19.07.2017

...........................................................
Prenajímateľ

..........................................................
Objednávateľ
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