Zmluva o reklamnom plnení
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
Zmluvné strany
Dodávateľ
Názov:
Zastúpený:
Funkcia:
Sídlo:
IČO:
Peňažný ústav:
Bankový účet:

Obec Nededza
PhDr. Peter Vajda
starosta obce
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
5604740002/5600

Objednávateľ
Obchodné meno:
Zastúpený:
Funkcia:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Peňažný ústav:
Bankový účet:

Kia Motors Slovakia s.r.o.
Kyo-Man Song
Viceprezident a Vedúci útvaru Administratíva
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom
35 876 832
2021787801
SLSP, a.s.
0176078362/0900
Zapísaný v obch. registri Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 15074/L

Článok 1
Predmet zmluvy
Dodávateľ organizuje dňa 15. septembra 2012 v obci Nededza spoločenské podujatie s názvom Obecné hody 2012
(ďalej len „podujatie“). Objednávateľ má záujem, aby dodávateľ počas a v mieste konania podujatia prezentoval
obchodné meno a logo objednávateľa. Predmetom tejto zmluvy je preto úprava práv a povinností zmluvných strán
v súvislosti so zabezpečením uvedenej prezentácie objednávateľa, najmä povinnosť dodávateľa zabezpečiť
prezentáciu dohodnutým spôsobom a povinnosť objednávateľa zaplatiť dodávateľovi za prezentáciu dohodnutú
cenu.
Článok 2
Záväzky dodávateľa
2.1.

Dodávateľ sa zaväzuje prezentovať objednávateľa ako generálneho partnera podujatia a zároveň
prezentovať logo a obchodné meno objednávateľa nasledovným spôsobom:









2.2.

vystavením 3 kusov bannerov s logom objednávateľa o rozmere 1x3 m v deň a mieste konania
podujatia,
vystavením 2 kusov bannerov s logom objednávateľa o rozmere 2x1 m v deň a mieste konania
podujatia,
umiestnením loga objednávateľa na úvodnej webovej stránke dodávateľa o rozmere 3x4 cm
v období od 01.09.2012 – 31.12.2012,
prezentovaním loga a obchodného mena objednávateľa na 5 ks plagátov s rozmerom A3 na
viditeľných miestach pred a počas konania podujatia v obci Nededza,
prezentovaním loga a obchodného mena objednávateľa na 10 ks pozvánok, ktoré budú
distribuované starostom a partnerom obce pred podujatím,
prezentovaním loga a obchodného mena objednávateľa v obecnom časopise Nededžan,
prezentovaním obchodného mena objednávateľa prostredníctvom miestneho rozhlasu dodávateľa
1x denne v dňoch od 10.09.2012 – 15.09.2012,
prezentovaním loga a obchodného mena objednávateľa v týždenníku MY Žilinské noviny a
Žilinský Večerník 1x v rámci poďakovania partnerom podujatia.

Dodávateľ sa zaväzuje zaznamenať a zdokumentovať použitie loga a obchodného mena objednávateľa
a odovzdať tento záznam objednávateľovi do 30 dní po uskutočnení podujatia na CD nosiči a v tlačenej
podobe (fotografie). Dodávateľ zároveň berie na vedomie, že logo a obchodné meno objednávateľa nesmú byť
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nijakým spôsobom upravené a bez vedomia a predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa použité na
iný účel, ako vyplýva z tejto zmluvy. Porušenie vyššie uvedených povinností sa považuje za podstatné
porušenie zmluvy s možnosťou odstúpenia od zmluvy a následnou povinnosťou vrátenia poskytnutých plnení.
Článok 3
Záväzky objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje





poskytnúť dodávateľovi svoje logo do 20. augusta 2012 (vektorová grafika v grafickom formáte .ai, .eps,
.pdf), a to zaslaním na e-mailovú adresu: nededza.ou@stonline.sk,
poskytnúť dodávateľovi reklamné bannery do 14. septembra 2012,
zaplatiť dodávateľovi cenu dohodnutú podľa článku 4 tejto zmluvy.
Článok 4
Cena, platobné podmienky a sankcie

4.1.

Cena za zabezpečenie prezentácie objednávateľa podľa tejto zmluvy (ďalej len „cena“) bola zmluvnými
stranami dohodnutá vo výške 1 450,- Eur (slovom: tisíc štyristo päťdesiat eur).

4.2.

Cena bude uhradená na účet dodávateľa na základe faktúry vystavenej dodávateľom s lehotou splatnosti
30 (slovom: tridsať) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4.3.

Faktúra vystavená podľa článku 4.2. tejto zmluvy musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto
náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi bez zaplatenia, pričom odo dňa doručenia
opravenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti podľa článku 4.2. tejto zmluvy.

4.4.

V prípade nesplnenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v článku 2 tejto zmluvy zaplatí dodávateľ
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur (slovom: stopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie
povinnosti. Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka v platnom znení.

Článok 5
Trvanie zmluvy
5.1.
5.2.

Táto zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2012.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

6.1.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku; objednávateľ dostane jedno
vyhotovenie a dodávateľ druhé vyhotovenie.

6.2.

Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.

6.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomný vzťah založený touto zmluvou sa riadi ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.

6.4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, že jej obsahu porozumeli, že zmluva vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vôľu uzavrieť zmluvu s takýmto obsahom, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.

V Nededzi, dňa ..........................

V Tepličke nad Váhom, dňa ..........................

...............................................
Obec Nededza
PhDr. Peter Vajda
starosta obce

...............................................
Kia Motors Slovakia s.r.o.
Kyo-Man Song
Viceprezident a Vedúci útvaru Administratíva
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