Z m l u v a o p r e n á j m e p l o c h y na r e k l a m u
uzavretá podľa § 663 a nasl. Obč. zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
1.

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:

Vetropack Nemšová s. r. o.
Železničná 207/9. SK-914 41 Nemšová
35832517
SK202024702
Tatrabanka, a.s.
2948704036/1100
Ing.Gregor Gábel, konateľ
Ing. Eva Vanková, prokurista

ďalej len Vetropack Nemšová s. r. o.

2.

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
zastúpený:

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
00312088
2021080050
VUB a.s.
21422202/0200
PhDr. Štefanom Škultétym, primátorom mesta

ďalej len Mesto Trenčianske Teplice
takto:

Článok 1
Všeobecné ustanovenia
Predmetom tejto zmluvy je odplatné zabezpečenie poskytnutia plochy na reklamu
medzi spoločnosťou Vetropack Nemšová s. r. o. a Mestom Trenčianske Teplice.

Článok 2
Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú vzájomnou spoluprácou zabezpečiť
vzájomné poskytovanie plnenia (v súlade s účelom tejto zmluvy) spôsobom, v rozsahu a za
podmienok stanovených v tejto zmluve. Touto zmluvou sú viazané obidve zúčastnené
zmluvné strany, s tým, že preberajú záväzky v tejto zmluve dohodnuté.
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Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
Za účelom naplnenia tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú:
Veíropack Nemšová s. r. o. sa zaväzuje poskytnúť Mestu Trenčianske Teplice
jednorazový príspevok v sume 1 900,— EUR (slovom tisícdeväťsto EUR). Príspevok sa
poskytuje Mestu Trenčianske Teplice za účelom prezentácie spoločnosti na podujatí 22.
ročník jazdeckých pretekov „O Cenu primátora Trenčianskych Teplíc" nasledovnými
spôsobmi:
•
pomenovanie súťaže podľa sponzora
•
možnosť osadenia loga na niektorú z prekážok
•
logo na plagátoch a pozvánkach
•
propagácia v rozhlase počas podujatia
•
4 karty do VIP stanu
•
možnosť venovať vlastné ceny sponzorom i hosťom vo VlP-stane
•
prezentácia firmy v miestnej televízii, rozhlase a internetovej stránke mesta
•
vstupenka pre 2 osoby do kúpeľa v bazéne Sina
•
účasť sponzora v súťaži Ride & drive
Vetropack Nemšová s. r. o. sa zaväzuje poskytnúť Mestu Trenčianske Teplice vyššie
uvedený príspevok nasledovne: sumu 1 900,-- EUR (slovom tisícdeväťsto EUR) najneskôr
do 07. 07. 2012 na horeuvedené číslo účtu, resp. v hotovosti do pokladne Mestského úradu
v Trenčianskych Tepliciach.
Mesto Trenčianske Teplice sa zaväzuje použiť príspevok výlučne na akciu uvedenú
v predchádzajúcom odseku tejto zmluvy.
Mesto Trenčianske Teplice sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy v rámci svojich
možností propagovať činnosť spoločnosti Vetropack Nemšová s. r. o.

Článok 4
Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 14. 07. 2012 do 15. 07. 2012.
Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú je uzavretá.
Zmluva zaniká pred uplynutím doby, na ktorú je uzavretá len základe písomnej dohody
zmluvných strán.
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Článok 5
Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne, vážne, žiadna z nich, ani z jej zástupcov,
nekonala v tiesni, v omyle, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si
zmluvu riadne prečítali, dôkladne sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej a na znak
súhlasu zmluvu podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, jednu si ponechá spoločnosť Vetropack
Nemšová s. r. o. a jednu Mesto Trenčianske Teplice.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou formou na základe dohody zmluvných
strán.

V Trenčianskych Tepliciach, dňa

Ing. Eva Vanková, prokurista

zast. PhDr. Štefan Škultéty
primátor mesta

