ZMLUVA O POSKYTNUTÍ REKLAMNÉHO PRIESTORU
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.,Obchodný zákonník v
znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva")

Zmluvné strany
Objednávateľ:

Mesto Dudince
Okružná 212/3
962 71 Dudince
IČO: 319 902
v zastúpení: PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta
(ďalej len „Objednávateľ“)

Poskytovateľ:

MOVEON s.r.o.
Pri Podlužianke 5
934 01 Levice
IČO: 45 483 213
konateľ: Ing. Tomáš Stach
Bankové spojenie
IBAN: SK17 1100 0000 0029 2383 5793
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Čl. I.
Predmet zmluvy

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi reklamný priestor na propagáciu
Obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 2.7.2021 v zmysle uznesenia Mestského
zastupiteľstva č. 37/2021 zo dňa 1.7.2021 (ďalej len „Obchodná verejná súťaž“), na
webovom portáli poskytovateľa www.namenu.sk ako aj na realitných portáloch
www.topreality.sk, www.areality.sk a profile Poskytovateľa na sociálnych sieťach (ďalej
len „Reklamný priestor“).
2. Poskytovateľ poskytne Objednávateľovi Reklamný priestor za nasledovných
podmienok:
• text ako aj propagačné fotky zabezpečí Objednávateľ
• Poskytovateľ si vyhradzuje právo na úpravu textu a propagačných fotiek
v záujme naplnenia účelu zmluvy, ktorým je efektívne spropagovania
Obchodnej verejnej súťaže
• poskytnúť Reklamný priestor v období od 13.8.2021 do 1.9.2021
ČL. II
Odplata
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1. Odplata za poskytnutie Reklamného priestoru je Zmluvnými stranami dohodnutá
v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške
50,- EUR (slovom: päťdesiat eur) s DPH.
2. Objednávateľ zaplatí odplatu Poskytovateľovi na účet uvedený v záhlaví Zmluvy, na
základe faktúry vystavenej Poskytovateľom a to najneskôr v deň splatnosti faktúry.

Čl. III
Osobitné ustanovenia týkajúce sa povinného zverejnenia zmluvy a účinnosti zmluvy
1. Poskytovateľ berie na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov. Objednávateľ zverejní Zmluvu na webovom sídle mesta www.dudincemesto.sk. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie poskytnutie reklamného priestoru t. j.
do 1.9.2021.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú
stranu.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle a to po vzájomnej
dohode, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok.
4. Práva a povinnosti zmluvných strán v Zmluve priamo neupravené sa riadia
ustanoveniami zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na
území Slovenskej republiky.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení.

V Dudinciach dňa 11.8.2021

V Leviciach dňa 12.8.2021

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

PaedDr. Dušan Strieborný,
primátor mesta Dudince

Ing. Tomáš Stach,
konateľ MOVEON s.r.o.

............................................

............................................
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