Zmluva

o zabezpečení

ktorú uzavreli v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného
neskorších predpisov

reklamy
zákonníka

č. 513/1991, v znení

ČI. l.
Zmluvné strany
Účastník

Účastník

v 1./

v 2./

rade:

Autoprofit, s.r.o.
sídlo: Šal'ská 743/2, 924 01 Galanta
zast. Mgr. Milada Kováčová
IČO: 36 23 97 63
IČ DPH: SK 20 20 19 39 78
DIČ: 20 20 19 39 78
bankové spojenie: 200358947/0900
Galanta

rade:

SLSP

Mestský úrad Sládkovičovo
Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
zast. Ing. Anton Szabó, primátor mesta
IČO: 00306177
DIČ: 2021006746
Bankové spojenie: 18028-132/0200
VÚB Galanta

ČI. II.
Predmet zmluvy a plnenia
Predmetom zmluvy je záväzok účastníka v 2./rade zabezpečiť reklamu pre účastníka
v 1./rade spôsobom a v rozsahu bližšie špecifikovanom v čl.lll. ods.1 tejto zmluvy a záväzok
účastníka v 1./rade ako odplatu odovzdať účastníkovi v 2./rade hnutel'nú vec špecifikovanú
v čl.lll. ods.2 tejto zmluvy
ČI. III.
Čas, miesto plnenia a spôsob plnenia
1. Účastník v 2./rade zabezpečí reklamu v prospech účastníka v 1./rade vo forme
poskytnutia
viditel'ného priestoru na umiestnenie loga účastníka v 1./rade, a to v čase
konania Plesu mesta Sládkovičovo, dňa 21.1.2012.
2. Účastník v 1./rade odovzdá ako odplatu za zabezpečenie reklamy účastníkovi
v 2./rade vecnú cenu do tomboly Plesu mesta Sládkovičovo, a to mechanické zabezpečenie
vozidla Construct v hodnote 258,91 € s DPH a to do 20.01.2012.
3. Účastník v 2./rade sa zaväzuje použiť hnutel'nú vec špecifikovanú v ods.2 tohto
článku zmluvy na dohodnutý účel - cena do tomboly Plesu mesta Sládkovičovo.
ČI. IV.
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Pre práva a povinnosti zmluvných strán sú rozhodné ustanovenia tejto zmluvy, v
ďalšom platia prísl. ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka a ďalšie súvisiace
predpisy platné v SR
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2, Akékol'vek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve možno vykonať so súhlasom
oboch vlastníkov, a to v písomnej forme,
3, Predmetná zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma
účastníkmi.
4, Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnocenných exemplároch, z ktorých po
podpísaní obdrží každý zo zmluvných strán jedno vyhotovenie,
5, Zmluvu uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, teda tak,
aby v budúcnosti nevzbudzoval žiadne pochybnosti o tom, čo chceli jej obsahom prejaviť.
Na znak súhlasu
vlastnoručné podpisy,

s obsahom

tejto

zmluvy

pripájajú

,

zmluvné
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V Galante, dňa 4,1.20l2

V Sládkovičove,

Účastník v 1/ rade:

Účastník v 2.1 rade:
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Ing. Anton Szabo
Primátor

lnq, Milan SčasJlÝ
Konatel' \,
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