ZMLUVA O REKLAME
uzavretá v súlade s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Zmluvné strany:
Poskytovateľ:
1.
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca :
IČO :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Nie je platcom DPH.

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov
Dvorkinova č. 7, 040 22 Košice
Mgr. Jozef Andrejčák – starosta
00690988
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK79 5600 0000 0004 0352 4001

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
2.
Záujemca:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Zápis v OR:
Bankové spojenie:
IBAN:

LABAŠ s.r.o.
Textilná 1, Košice 040 12
Miroslav Labaš - konateľ
36 183 181
SK2020044796
Okresný súd Košice I , oddiel: Sro, vložka č.: 10245/V
Tatra banka, a.s.
SK02 1100 0000 0026 2071 8338
(ďalej len „záujemca“)
Článok I.
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť záujemcovi reklamu
a propagáciu pre záujemcu a to nasledovne: umiestnenie fotografií maloobchodných
prevádzok prevádzkovaných pod názvom FRESH Plus OC Hornád a FRESH Plus OC
Lidické námestie spolu s logom spoločnosti LABAŠ s.r.o. v pripravovanej knižnej
publikácii o MČ KE - Dargovských hrdinov.

1

Článok II.
Odplata za poskytnutie reklamy
1. Záujemca sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovateľovi uhradiť odplatu vo
výške 1050 eur (slovom: jedentisícpäťdesiat eur).
2. Poskytovateľ vystaví faktúru za poskytnutú reklamu do 10 dní od uzavretia tejto zmluvy
s lehotou splatnosti 7 dní.
Článok III.
Ostatné ustanovenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť počas výkonu reklamy a propagácie podľa čl. I. tejto
zmluvy pre záujemcu dokumentáciu reklamy a propagácie, a to vo forme fotografií alebo
písomných kópií preukazujúcich poskytnutie reklamy a propagácie.
2. Dokumentáciu podľa predchádzajúceho odseku je poskytovateľ povinný doručiť
záujemcovi do 7 dní po vykonaní reklamnej činnosti alebo propagačnej činnosti podľa
čl. I. tejto zmluvy.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasili, a na
znak čoho, že vyjadruje ich slobodnú a skutočnú vôľu, ju dobrovoľne, vlastnoručne, nie
v tiesni ani nie za nápadne nevýhodných podmienok, podpísali.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, a ich zmluvná voľnosť
nebola ničím obmedzená.
4. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomným dodatkom k tejto zmluve,
podpísaným oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy.
5. Zmluva o reklame sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, jeden pre poskytovateľa a jeden
pre záujemcu.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť
v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke poskytovateľa podľa §47a
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
V Košiciach dňa 10. 10. 2019

V Košiciach dňa 10. 10. 2019

Za poskytovateľa:
Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov

Za záujemcu:
LABAŠ s.r.o.

........................................................
Jozef Andrejčák, starosta

.......................................................
Miroslav Labaš, konateľ
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