ZMLUVA O REKLAME

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Názov:
NIGOL s.r.o.
so sídlom :
Zvolenská cesta 85/A, 974 01 Banská Bystrica
zastúpená:
Vladimír Olšiak, konateľ spoločnosti
IČO:
36720925
DIČ:
2000094989
IČ DPH:
SK2022294989
Registrácia:
zap. V OR OS v BB odd. Sro vl.č. 12500/S
na strane jednej (ďalej len „objednávateľ“)
a

Názov :
so sídlom :
zastúpená:
IČO:
DIČ:

Obec Malachov
Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková, starostka obce
00620891
2021125744

Bankové spojenie:
IBAN:

Prima banka Slovensko, a.s.
SK17 5600 0000 0062 4106 0001

Kontaktná osoba na vypracovanie faktúr: Erika Cavarová
na strane druhej (ďalej len „obstarávateľ“).

Článok I.
Predmet zmluvy
1.
Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať osobne vhodnú reklamu
obchodného mena objednávateľa a jeho loga na podujatí Dni obce Malachov, ktorá sa uskutoční
16.9.2017 v obci Malachov. Reklama bude zrealizovaná formou:
- logo a obchodný názov na internetovej stránke obce: www.malachov.sk a na plagáte akcie.
2.

Formu a spôsob grafického prevedenia reklamy zabezpečí na vlastné náklady obstarávateľ.

3.
Obstarávateľ je povinný bezodkladne dodať objednávateľovi fotodokumentáciu o plnení
predmetu tejto zmluvy na adresu: olsiakigol.sk
Fotodokumentáciu zabezpečí obstarávateľ na vlastné náklady.

Článok II.
Odmena za reklamu a platobné podmienky

1.
Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť v prospech objednávateľa zaplatí objednávateľ
obstarávateľovi jednorázovú odmenu 200,- € (slovom: dvesto eur) za celú dobu trvania tejto
zmluvy. V odmene sú obsiahnuté všetky preukázateľne vynaložené náklady, spojené s plnením
predmetu tejto zmluvy.
2. Dohodnutá odmena bude objednávateľom uhradená v hotovosti obstarávateľovi najneskôr do 16.
septembra 2017 na základe vystaveného pokladničného dokladu.
3. V prípade, ak faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje podľa zákona alebo tejto
zmluvy alebo neboli splnené podmienky k vystaveniu faktúry, je objednávateľ oprávnený faktúru
vrátiť s uvedením vytýkaných nedostatkov. Obstarávateľ je povinný faktúru podľa charakteru
nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry lehota splatnosti neplynie. Nová lehota
splatnosti začína plynúť až dňom doručenia opravenej alebo novej faktúry.

Článok III.
Trvanie zmluvy

1.

Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do 16.9.2017.

Článok IV.
Všeobecné ustanovenia

1.
Obstarávateľ je povinný pri obstaraní reklamy konať s náležitou odbornou starostlivosťou a
podľa pokynov objednávateľa.
2.

Obstarávateľ je povinný chrániť dobré meno objednávateľa.

3.
Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť obstarávateľovi
dohodnutú odmenu.
4.
V prípade nevykonania dohodnutej reklamy podľa predmetu zmluvy je obstarávateľ
bezodkladne povinný prevodným príkazom na účet objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa
ukončenia zmluvy vrátiť objednávateľovi poskytnuté plnenie v celom rozsahu.
5.
Pre prípad, ak nebude zo strany obstarávateľa odmena podľa čl. IV. ods. 4 zmluvy riadne
a včas vrátená objednávateľovi, obstarávateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,1 % za každý deň omeškania z dlžnej sumy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.
Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2.
V prípade vzniku sporu z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné strany budú snažiť
vyriešiť ho vzájomným jednaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom spor nepodarí vyriešiť, bude
predložený na prejednanie a rozhodnutie miestne príslušnému súdu.
3.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení zmluvy na webovom sídle budúceho prenajímateľa.
4.
Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom všetky
vyhotovenia majú rovnakú platnosť z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 1 vyhotovenie
obstarávateľ.

V Banskej Bystrici dňa 14.9. 2017

za objednávateľa

–––––––––––––––––––––––
Vladimír Olšiak
NIGOL s.r.o.

V Malachove dňa 14.9.2017

za obstarávateľa

––––––––––––––––––––––––
RNDr. Lucia Ferenc Gajdúšková
starostka obce Malachov

