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ĺbAoTEMlUM
ZMLUVA o oBsTAnnľĺíVEcl

uzatvorená v zmysle ustanovenia 5 733 a nasl. občianskeho zákonnĺka
v znení neskorších predpisov obchodného zákonníka
číslozmluvy objednávatel'a:

R21

0005

Článok 1
Zmluvné strany

oesĺnRÁvATEĽ:

Mesto ŠaI'a

Sĺdlo:

Námestie Sv' Trojice 7
927

01

Šaľa

štatutárny orgán:

Mgr. Jozef Beliclcý - primátor mesta

lČo:

00 306 1Bs

DlČ:

20201024049

bankové spojenie:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a's'

IBAN:

sK4B1

SWIFT:

UNCRSKBX

1 1

10000006627849005

(d'alej len obstarávatel)

oBJEDNÁVATEĽ:

ProCS, s.r.o.
Králbvská ulica B/B24
927 01 Šaľa

štatutárny zástupca:

tng. Bľanislav Babic - výkonný ľiaditel'a konatel'spoločnosti

lČo:

31 414 419

lČ opH:

sK2020373674

bankové spojenĺe:

Komerční banka, a.s.

IBAN:

sK72 8100 0000 3s68 s1B5 0297
obchodný register okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka: 16028ĺT

registrácia:
(d'alej len objednávatel)

vrNH!*+

ProCS, s.r.o., Král'ovská ulica 8/824, 927

01 šala

t)AcTEMIUM
článok 2
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok obstarávatel'a obstarat' objednávatel'ovi riadne a včas reklamu
a propagácĺu objednávatel'a na športovom podujatí o putovný pohár náčelníka MsP, ktoré sa bude
konat'dňa 26' 11.2021 a to v rozsahu uvedenom v článku 3 zmluvy azáväzok objednávatel'a zaplatit'
obstarávatel' ovi za obsta

ra

nie reklamy dohod nutú od menu.

čIánok 3
Práva a povinnostizmluvných stľán

'l. obstarávatel' sa zaväzuje obstarat' objednávatel'ovi reklamu

a propagáciu objednávatel'a, najmä
konania príslušnéhopodujatĺa,
v
mieste
loga
objednávatel'a
vyobrazenie
formou: umiestnenie a
podujatĺu'
(plagát,
leták) k danému
v printových, propagačných materiáloch
Pre vylúčeniepochybnosti, náklady na materiálové vyhotovenie loga z laminátovej tabule (vel'kost'max.
150 cm x 60 cm) objednávatel'a znáša obstarávatel'.
Plnenie predmetu zmluvy má objednávatel'právo kontrolovat'kedykol'vek počas platnosti zmluvy.

2.
3. Splnenie záväzku preukáže

obstarávatel' objednávatel'ovi zaslaním fotodokumentácie preukazujúcej
povinnosti
obstarávatel'a v rozsahu bodu 2 tejto zmluvy najneskôr do 7 kalendárnych dní odo
splnenie
dňa konania prĺslušnéhopodujatia.
4. V prípade, ak obstarávatel' nesplní riadne a včas povinnost' uvedenú v bode 3' tohto článku zmluvy,
objednávatel' je oprávnený odstúpit'od tejto zmluvy pre podstatné zrušenie zmluvy a obstarávatel' je
povinný Vrátit' objednávatel'ovi odmenu v zmysle článku 4 tejto zmluvy do 5 dnĺ odo dňa doručenia
písomnéhoodstúpenia od zmluvy obstarávatel'ovi.
5. obstarávatel' je povinný dbat' na pokyny objednávatel'a, odchýlit' sa od nich môže iba vtedy, ak je to
v záujme objednávatel'a nevyhnutné a ak nemôže včas dosiahnut' jeho súhlas.

článok 4
Cena a platobné podmienky
']. Zmluvné strany sa v zmysle zákona č.18/1996z. z. o cenách v znení neskoršĺchpredpĺsov dohodli na
ýške odmeny V sume 20o,_ EUR (slovom dvesto Eur). odmena obsahuje všetky náklady nutné pre
celkovú realizáciu predmetu zmluvyčl' l. tejto zmluvy. odmena je pevná a nemenná.
2' odmena bude uhradená do 15 dní odo dňa doručenĺafaktúry vystavenej obstarávatel'om
objednávatel'ovi, a to prevodom peňažných prostriedkov na účetobstarávatel'a uvedený v záhlaví tejto
zmluvy' Faktúru je obstarávatel'oprávnený vystavit'do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnostĺtejto
zmluvy.

č!ánok s
Ukončenie zmIuvného vzt'ahu

1.
2.
3.
4'
5.

Platnost'zmluvy končíobstaraním veci podl'a Čl. z.
Zmluvu môžu zmluvné strany ukončit' pred uplynutím doby trvania písomnou dohodou alebo
odstÚpením od zmluvy.
objednávatel'môže od zmluvy odstúpit'najmä ak:
a) obstarávatel'nesplní povinnost'v zmysle Čl. E ooa 3. tejto zmluvy;
b) obstarávatel'obstaral reklamu V rozpore so záujmami objednávatel'a.
obstarávatel' môže od zmluvy odstúpit, ak sa objednávatel' dostane do omeškania s úhradou
odmeny o viac ako 30 dní.
odstúpenie od zmluvy je účinnév deň doručenia oznámenia o odstúpeníod zmluvy druhej zmluvnej
stra ne.
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ĺbAcTEMIUM
čtánok 6
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluva, ako aj právne vzťahy znej vyplyvajúce sa riadia právnym poriadkom platným v Slovenskej

2.

Akékolvek spory vzniknuté medzi zmluvnými stranamĺ budú riešenépredovšetkým vzájomnou
dohodou, ĺnak pred súdmi v Slovenskej republike.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je možnévykonat' len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme
písomných dodatkov, ktoré budú tvorit' neoddelitel'nú súčasťtejto Zmluvy o obstaraníveci'
Zmluvné strany sa dohodli na náhradnom doručovaní písomností určených druhej zmluvnej strane a
to aj pre prípady' ak doporučená zásielka obsahuje právny úkon smerujúci k zmene alebo zániku
zmluvného záväzku' Na základe dohody o náhradnom doručovaní sa za doručenúpovažuje
písomnost' zaslaná doporučenou poštou na adresu sídla adresáta, a to márnym uplynutím úložnej
lehoty na pošte, alebo dňom jej vrátenia druhej zmluvnej strane, ak je písomnost'vrátená z dôvodu jej
nedoručitel'nosti, alebo odmĺetnutia prevziat' zásielku.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktoých po ich podpísaní oboma zmluvnými
stranami dostane každá strana dve vyhotovenia.
obstarávatel' nie je oprávnený previest' práva a povinnostĺ, ako aj postúpit' pohl'adávku, vzniknutú z
a/alebo v súvĺslosti s touto zmluvou bez predchádzajúceho písomnéhosúhlasu objednávatel'a.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a
stáva sa účĺnnounasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle mesta Šaľa.Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením celej zmluvy. Povinnosť zmluvu zverejniť Vyp|yva z ustanovenia 55a zákona č.
211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon
o slobode informácií)v platnom znení.
Zmluvné strany prehlasujú a pofurdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva vyjadruje ĺch
skutočnú,vážnu a slobodnú vôl'u a že túto zmluvu neuzavreli ani v tĺesnĺani za nápadne
neuýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.
Nedelitel'nou súčastbutejto zmluvy je Príloha: logo objednávatel'a

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

republike.

Šaľa10. 11.2021
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