
Zmluvl o oBsTAneruĺ VEGI
uzavretá v zmysle ust. $ 733 a nasl. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi

J36/ lo lĺ

Nám. Sv. Trojice 7,927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
00 306 185
2021024049

Republic

Administratívna budova, eV. č. 1236
927 03 Šaľa
lng. Petr Bláha, generálny riaditeľ

35826487
sK2021607984
Tatra Banka, a.s.
sK95 1 100 0000 0029 2329 0025
TATRSKBX
oR os Trnava, oddĺel: Sa, VloŽka č. 10393/T

a

obstarávateľ:

objednávateľ:

Mesto Saľa
Sídlo:
Štatutárny orgán
tco:
DlČ:

oprávnený zástupca:
lČo:
lČ opľ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Zapísaný:
(d'alej len,,objednávatel"')

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech
and Slovakia, a.s

IBAN: SK48'11110000006627849005
SWIFT: UNCRSKBX
(d'alej len ako,,obstarávatel"')

Duslo, a.s.
Sídlo:

Člnľĺox l

Predmet zmtuvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok obstarávatel'a obstarat' objednávatel'ovi riadne a včas
reklamu a propagáciu objednávatet'a na podujatí organizovanom v O9t2o21 mestom Šaľa -
odborná súťaŽná ochutnávka vĺna pod názvom Víno Terra Wag - Šaľa 2021, a to vrozsahu
uvedenom v Článku ll zmluvy azáväzok objednávatel'a zaplatiť obstarávatel'ovi za obstaranie
reklamy dohodnutÚ odmenu.

Čr-Ánox ll
Práva a povinnostizmluvných strán

1. obstarávatel'sazaväzuje obstarat'objednávatel'ovi reklamu a propagáciu objednávatel'a, najmä
formou: umiestnenie a vyobrazenie loga objednávatel'a v mieste konania príslušného podujatia,
v printových, propagačných materiáloch (plaqát. leták) k daným podujatiam

2. Plnenie predmetu zmluvy má objednávatel' právo kontrolovať kedykol'vek počas platnosti
zmluvy.

3' Splnenie záväzku preukáŽe obstarávatel' objednávatel'ovi zaslaním fotodokumentácie
preukazujúcej splnenie povinnosti obstarávatel'a v rozsahu bodu 'ĺ. tejto zmluvy najneskÔr do 7
kalendárnych dnĺ odo dňa konania podujatia.

4. V prípade, ak obstarávatel' nesplní riadne a včas povinnosť uvedenú v bode 3' tohto článku
zmluvy, objednávatel' je oprávnený odstÚpit' od tejto zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy



a obstarávatel' je povinný vrátit' objednávatel'ovi odmenu v zmysle Článru lll tejto zmluvy do 5
dnĺ odo dňa doručenia písomného odstÚpenia od zmluvy obstarávatel'ovi'

5. obstarávatel' je povinný dbať na pokyny objednávatel'a, odchýlit' sa od nich môŽe iba vtedy, ak
je to v záqme objednávatel'a nevyhnutné a ak nemÔŽe včas dosiahnut' jeho súhlas.

Čnxox lll
odmena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa vzmysle zákona č' 1811996 Z. z. o cenách vznení neskoršĺch predpisov
dohodli na výške odmeny vo výške 500,- EUR (slovom päťsto Eur). odmena obsahuje všetky
náklady nutné pre celkovú realizáciu predmetu zmluvy čl. l. tejto zmluvy. odmena je pevná
a nemenná.

2. odmena bude uhradená do 15 dní odo dňa doručenia faktÚry vystavenej obstarávatel'om
objednávatel'ovi, a to prevodom peňaŽných prostriedkov na účet obstarávatel'a uvedený
vzáhlaví tejto zmluvy. Faktúru je obstarávatel'oprávnený vystaviť do 10 dní odo dňa
nadobudnutia účinnostĺ tejto zmluvy.

Čnrĺor lV
Ukončenie zmluvného vzt'ahu

1. Platnost'zmluvy končí obstaraním veci podl'a čl. l'
2. Zmluvu mÔŽu zmluvné strany ukončit' pred uplynutím doby trvania písomnou dohodou alebo

odstúpením od zmluvy.
3. objednávatel'mÔŽe od zmluvy odstúpiť najmä ak:

a) obstarávatel'nesplní povinnosť v zmysle Článru ll bod 3. tejto zmluvy;
b) obstarávatel'obstaral reklamu V rozpore so záujmami objednávatel'a.

4' obstarávatel' môŽe od zmluvy odstúpit', ak sa objednávatel'dostane do omeškania s Úhradou
odmeny o viac ako 30 dní'

5' odstúpenie od zmluvy je Účinne v deň doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

Čnruor V
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva, ako aj právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom platným
v Slovenskej republike.

2' Akékol'vek spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami budú riešené predovšetkým vzájomnou
dohodou, inak pred súdmi v Slovenskej republike'

3. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moŽné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo
forme písomných dodatkov, ktore budú tvoriť neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy o obstaraní veci.

4. Zmluvné strany sa dohodli na náhradnom doručovaní pĺsomností určených druhej zmluvnej
strane, a to aj pre prĺpady, ak doporučená zásielka obsahuje právny úkon smerujúci k zmene
alebo zániku zmluvného záväzku. Na základe dohody o náhradnom doručovanĺ sa za doručenú
povaŽuje písomnosť zaslaná doporučenou poštou na adresu sídla adresáta, a to márnym
uplynutím ÚloŽnej lehoty na pošte, alebo dňom jej vrátenĺa druhej zmluvnej strane' ak je
písomnosť vrátená z dôvodu jej nedoručitel'nosti, alebo odmĺetnutia prevziat'zásielku.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach z ktoých po ich podpísaní oboma zmluvnými
stranami dostane každá strana jedno vyhotovenie.
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7

obstarávatel' nie je oprávnený prevĺest' práva a povinnosti, ako aj postÚpit, pohl,adávku,
vzniknutú z alalebo v súvislosti s touto zmluvou bez predchádzajÚceho písomného sÚhlasuobjednávatel'a.
Zmluva nadobÚda platnost' dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvnýchstrán a stáva sa účinnou nasledujÚcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy. Povinnost' zmluvu zverejnit, vyplývaz ustanovenia $5a zákona č. 211t2ooO Z. z' o slobodňom prístupe k inÍormáciám a o zmenea doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode ĺnformácií) v platnom znení.
Zmluvné strany prehlasujÚ a potvrdzujú, Že súhlasia s obsahom zmluvy, Že táto zmluva vyjadrujeich skutočnu,vážnu a slobodnÚ vôl'u a Že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni anizanápadnenevýhodných podmienok' Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.

I

V Šalĺ, dňa 12'08.2021

objednávatel':

,

obstarávatel':
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