ZMLUVA
O ZABEZPEČENÍ REKLAMNEJ KAMPANE č. 09/2018
uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
ZMLUVNÉ STRANY:
1. Poskytovateľ :
Mozer s. r. o.
Sídlo :
Letná 354/45, 053 33 Nálepkovo
Zastúpená:
Jozefom Mozgim a Petrom Mozgim
IČO :
50407856
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
2. Oprávnený:
Obec Nálepkovo
Sídlo :
Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
Zastúpené
Ing. Dušanom Danielom, starostom obce
IČO :
00329398
IBAN :
SK27 5600 0000 0035 3177 6004
(ďalej len „oprávnený“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán
za účelom odplatnej propagácie a prezentácie obchodného mena poskytovateľa na
území, ktoré poskytla Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo
v rámci organizovania podujatia 4. ročník Furmanských pretekov v obci
Nálepkovo.
2. Poskytovateľ sa odo dňa účinnosti tejto zmluvy stáva partnerom oprávneného.
Článok II.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nasledujúceho po dni podpisu tejto
zmluvy po dobu trvania podujatia 4. ročník Furmanských pretekov v obci
Nálepkovo.
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Článok III.
Povinnosti a práva zmluvných strán
Poskytovateľ sa zaväzuje:
• poskytnúť oprávnenému vecnú odmenu nákupná poukážka vo výške 20
Eur – 2 ks, ako odplatu za prezentovanie a propagáciu obchodného mena
poskytovateľa, resp. jeho produktov v súlade s dohodou zmluvných strán,
• spolupracovať s oprávneným a poskytovať mu súčinnosť potrebnú na to,
aby oprávnený mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si vopred, v dostatočnom časovom predstihu pred
podujatím 4. ročník Furmanských pretekov v obci Nálepkovo vzájomne
odsúhlasia rozsah a formu prezentácie obchodného mena poskytovateľa.
Oprávnený sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi propagáciu a prezentáciu
v dohodnutom rozsahu a forme podľa bodu 2 tohto článku zmluvy.
Oprávnený sa zaväzuje, že svoje záväzku podľa predchádzajúcich ustanovení
zmluvy vykoná riadne a včas a v súlade s touto zmluvou, s náležitou odbornou
starostlivosťou a v takom rozsahu, aby neutrpelo ujmu dobré obchodné meno
poskytovateľa.
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Článok IV.
Povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje za dohodnutú propagáciu a prezentáciu svojho
obchodného mena oprávneným, poskytnúť vec uvedenú v článku III.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými
stranami.
Zmluvu je možné meniť len formou očíslovaných písomných dodatkov, ktoré
musia byť schválené a podpísané oboma zmluvnými stranami, inak sú neplatné.
V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva
platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné
strana sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachováva kontext a účel daného
ustanovenia.
Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s § 262 Obchodného zákonníka sa ich
záväzkový vzťah bude spravovať ustanoveniami Obchodného zákonníka .
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jeden rovnopis.

V Nálepkove dňa 26. 07. 2018
Za poskytovateľa:

Za oprávneného :

...........................................
Jozef Mozgi

....................................................
Ing. Dušan Daniel

