Marius Pedersen
Zmluva o reklame
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov
a zák. č. 147/2001 Z.z. O reklame
medzi zmluvnými stranami:
1.

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:
na základe plnej moci
zo dňa 10.03.2011 :

Marius Pedersen, a.s.
Súvoz 1
912 50 Trenčín
34 11 59 01
SK 2020386148
Dexia banka Slovensko, a.s.
0658324001/5600

v

Ing. Martinom Zigom a Ing. Oliverom Sujanom, prokuristami
spoločnosti
Mgr. Peter Jonek, regionálny riaditeľ

ďalej len Marius Pedersen, a. s.

2.

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
•>/ r

1

r

v ,

cislo uctu:
zastúpený:

Obec Jastrabie nad Topľou
obecný úrad 113
094 35 Jastrabie nad Topľou
00332445
2020641073
V Ú B a. s., Vranov nad Topľou
0019023632/0200
Michal Džuka, starosta obce

ďalej len Obec
takto:
Článok 1
Všeobecné ustanovenia

Predmetom tejto zmluvy je odplatné zabezpečenie spolupráce v oblasti reklamy medzi
spoločnosťou Marius Pedersen, a. s. a Obcou Jastrabie nad Topľou.

v

Článok 2
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú vzájomnou spoluprácou zabezpečiť
vzájomné poskytovanie plnenia (v súlade s účelom tejto zmluvy) spôsobom, v rozsahu a za

Marius Pedersen
podmienok stanovených v tejto zmluve. Touto zmluvou sú viazané obidve zúčastnené
zmluvné strany, s tým, že preberajú záväzky v tejto zmluve dohodnuté.
v

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán

Za účelom naplnenia tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú:

Marius Pedersen, a. s. sa zaväzuje zaplatiť Obci

odmenu v celkovej výške 200,00

EUR, slovom: dvesto eur, 00/100 centov
Uvedená výška odmeny zahrňuje základ dane a DPH.
Marius Pedersen, a. s. sa zaväzuje uhradiť dohodnutú odmenu na základe faktúry
vystavenou Obcou so splatnosťou 7 dní odo dňa doručenia faktúry.

Odmena sa poskytuje za účelom prezentácie spoločnosti na spoločenskom podujatí
v

realizovanou Obcou, pri príležitosti 31. ročníka futbalového turnaja JASTRABCANOV.
•

umiestnenie reklamného pútača - banneru s logom Marius Pedersen, a.s. na

viditeľnom mieste v priestoroch uskutočnenia daného spoločenského podujatia*
•

Obec zabezpečí výrobu a osadenie reklamného pútača - banneru na vlastné
náklady.

•

Marius Pedersen, a.s. poskytne grafický návrh loga a textu v rámci design
manuálu.

Obec sa zaväzuje použiť odmenu výlučne na účel uvedený v predchádzajúcom odseku
tejto zmluvy.

Obec sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy v rámci svojich možností propagovať
činnosť spoločnosti Marius Pedersen, a. s..

Marius Pedersen
Článok 4
Trvanie zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 09.07.2011 do 10.07.2011
Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú je uzavretá.
Zmluva zaniká pred uplynutím doby, na ktorú je uzavretá, len na základe písomnej dohody
zmluvných strán.

v

Článok 5
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna z nich, ani z jej zástupcov,
nekonala v tiesni, v omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si
zmluvu riadne prečítali, dôkladne sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej a na znak
súhlasu zmluvu podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jednu si ponechá spoločnosť Marius
Pedersen, a. s. a jednu Obec.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou na základe dohody zmluvných
strán.
i
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Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 09.07.2011.

Vo Vranove nad Topľou, dňa

V Jastrabom nad Topľou, dňa

Obec Jastrabie nad Topľou
Michal Džuka, starosta

