
ZMLUVA
o poskytovaní reklamy a propagácie

Obstarávateľ: Obecný úrad Halič
Ulica Mieru 66, 985 II Halič
V zastúpení: Mgr. Alexander Udvardy, starosta
IČO:003l609l
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Č.u. SK5l5600000000600874400 l

Objednávateľ: SVOMA s.r.o.
Podjavorinskej 21,984 Ol Lučenec
V zastúpení: Marian Svorad
IČO:36622796, IČ DPH: SK202l776889
Bankové spojenie: SLSP a.s.
Č.u. SK60 0900 0000 000342788096

Vyššie uvedené zmluvné strany sa v zmysle § 269 odst.2 Obchodného zákonníka dohodli na
nasledovnom.

ČlánokI.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je reklama služieb a iných výkonov súvisiacich s jeho príjmami a to
formou propagačných transparentov a reklamných pútačov na akcii Haličské slávnosti 2019

Článok II.
Povinnosti zmluvných strán

Obstarávateľ sa zaväzuje prezentovať podnikateľskú činnosť objednávateľa v súlade
s platnými zákonmi a predpismi SR a to:
al umiestnenie obchodného mena reklamné nápisy, transparenty na námestí obce

v Haliči a na propagačných materiáloch obce v súvislosti s podujatím Haličské
slávnosti.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za vyššie uvedenú formu prezentácie svojej podnikateľskej
činnosti obstarávateľovi :
Vyplatiť sumu 5.000,00eur (slovom: päťtisíceuro )obstarávateľovi za poskytnutú
reklamu.



Článok III.
Platnosť a zánik zmluvy

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a uzatvára sa na dobu určitú do
31.08.2019. Účinnou sa zmluva stáva v deň nasledujúci po jej zverejnení na webovom
sídle obstarávateľa.

Platnosť zmluvy zaniká:
- vzájomnou dohodou k prvému dňu nasledujúceho mesiaca
- jednostranným odstúpením s výpovednou lehotou jeden mesiac, resp. okamžite pri
hrubom porušení dohodnutých zmluvných podmienok jednou zo zainteresovaných strán.

Článok IV.
Osobitné ustanovenia

V osobitných a vzájomne dohodnutých prípadoch je možné túto zmluvu meniť, resp.
doplniť písomnými dodatkami.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy a v tejto zmluve
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.

Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnocenných exemplárov, po jednom pre každú zo
zúčastnených strán.

V Lučenci dňa 13.08.2019
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