ZMLUVA
o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka
a zákona č. 147/2001 Z.z o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zmluvné stranv:

Zadávateľ reklamy:

FILLECK,s.r.o.
So sídlom: Jánošíkova 12a, 986 01 Fiľakovo
IČO: 36 022 926
IČ DPH: SK2021349132
Zast. konateľom: Ing. Ladislav Fehér

Prijímateľ reklamy:

Obec Nitra nad Ipľom
Nitra nad Ipľom 96
985 57 Holiša
IČO: 00648388
Zast. starostom: Tivadar Berki

uzatvárajú zmluvu o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti za nasledovných
podmienok:

1. Touto zmluvou sa prijímateľ zaväzuje pre zadávateľa obstarať po celú dobu
trvania tejto zmluvy reklamu a propagáciu obchodného mena a loga
zadávateľa za podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade s platnými
právnymi predpismi.
2. Zadávateľ poskytne prijímateľovi ako odmenu za reklamu a propagáciu
obchodného mena a loga zadávateľa pripojenie k internetovej sieti, a to po
celú dobu trvania tejto zmluvy bez poplatku.
3. Prijímateľ sa zaväzuje:
a) Zverejniť reklamu firmy (banner, stojatá prenosná reklama, etc...) na
spoločenských podujatiach a akciách, ktoré zabezpečuje Obec Nitra nad
Ipľom
b) Propagovať firmu zverejnením firemného loga na tlačivách Obce/Školy
c) Informovať spoločnosť Filleck, s.r.o. o plánovaných rekonštrukciách,
prácach týkajúcich ciest, chodníkov, nehnuteľností vo vlastníctve mesta
už počas tvorby projektu.
4. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu s trojmesačnou
výpovednou lehotou, a to bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína
plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.

5. Zmluvné strany sa môžu kedykoľvek dohodnúť na skončení tejto zmluvy, a to
písomnou dohodou podpísanou oboma zmluvnými stranami.
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných origináloch a každá zo
zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.
7. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné prijímať iba po dohode
zmluvných strán a výlučne v písomnej forme.
8. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.
9. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené osobitne touto
zmluvou, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
príp. inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že
zmluva vyjadruje ich slobodnú, vážnu a určitú vôľu byť viazaný zmluvou
s týmto obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

Vo Fiľakove, dňa.

Zaaávateľ reklamy

Prijímateľ reklamy

