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Lukáš Kočnar - PRO-FACTOR .

Františkánska 4, 91701 Trnava
ICO: 34792937 DIC: SK1020152276
Telefon: 033/53525 91 mobil: 0905 949 667
e-mail: trnava®pro-faetor.eu
zastúpcná : Mário Jankech
(ďalej len zhotovitel‘)

I. Predmet zmluvy
(1) Podl‘a tejto zmluvy dodá zhotovitel‘ organizácii v dohodnutej dobe reklamně plagáty v dohodnutom počte a prevedení. Organizácia
sa súčasne zaväzuje, že na tieto plagáty vyhotovené zhotovitel‘om bude prevádzať mesačne pravidelnú dotlač svojho kultúrneho
programu a zároveň zabezpečí počas doby trvirnia tejto zmluvy vyvesenie (vylepenie) týchto plagátov na dohodnutých reklamných
miestach každý mesiac a zároveň zašle text takého mesačného kultúrneho programu v dátovej podobe zhotovitel‘ovi najneskůr do 27
kalendárneho dňa predchádzajúceho mesiaca.
(2) Zhotovitel‘ sa zaväzuje zaplatíť za to organizácii dohodnutú cenu a zároveň uverejniť jej mesačný kultúmy program na svojom
celoslovenskom internetovom portále www.kulturavmeste.sk a organizácia & takým zverejňovaním súhlasí.

11. Platnosť, účinnosť a trvanie zmluvy
(1) Táto zmluvaje platná a účinná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
(2) Zmluvaje uzatvorená na dobu určitú . Doba trvania tejto zmluvy je dojednaná v Prílohe Č. I tejto zmluvy.
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že pokial‘ žiadna zo zmluvných strán neoznámi druhej zmluvnej strane doporučeným listom najneskór 4
mesiace pred skončením platnosti tejto zmluvy uvedenej v poslednej Prilohe či tejto zmluvy, že trvá na ukončení platnosti zmluvy,
predlžuje sa bez ďalšieho platnosť (doba trvania) tejto zmluvy ajej príloh ojeden rok a to i opakovane.
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IlL Základné zmluvné podmienky
(1) Prevedenie reklamných plagátov zhotovitel‘omje vždy nasledovné: Celková plocha všetkých plagátovje vytvorená dvomi presne
určenými základnými časfami, okrajovou a stredovou. V okrajovej časti sú zhotovitel‘oni umiestnené reklamně inzeráty róznych
inzerantov a to na základe zmlův o prevedení plošnej inzercie uzatvorených medii zhotovitel‘om a tretimi osobami. Stredová časť plagátu
zostáva vždy voľná pre dotlač kultúrneho programu organizáciou.
(2) V prípade, že oneskorene zhotovitel‘ odovzdá plagáty organizácii, podl‘a predchádzajúceho bodu tohto článku a presiahne dobu 2
mesiacov, považuje sa takéto meŠkanie za podstatné porušenie zmluvy.
(3) Organizáciaje povinná dohodnutý počet reklamných plagátov od zhotoviteľa odobrať a previesf na stredovú vol‘nú časť reklamných
plagátovjednofarebnú dotlač svojho kultůraeho programu a vyvesiť (vyvesovaf) takto zhotovené plagáty v dohodnutej dobe (12 mesiacov
odo dňa prvého skutočného vyvesenia reklamných plagátov), vpočte a na dohodnutých reklamných miestach, ktorých zoznamje
neoddelitel‘nou súčast‘ou tejto zmluvy ako Príloha č. 2.
(4) V prípade, že organizácia s vyhotovením dotlače a vyvesením reklamných plagátov na dohodnutých reklams~ých miestach sa oneskorí,
podl‘a predchádzajúceho bodu tohto článku ‚prekročí oneskorenie dobu 10 kalendárnych dní, považuje sa takého oneskorenie za podstatné
porušenie zmluvy.
(5) Organizácie nesmie, pokial‘ nieje predom dohodnuté inak, vyvesiť (vylepiť) počas trvania tejto zmluvy ině mesačné programové
plagáty, ako reklamně plagáty (podl‘a bodu I tohto článku) dodané zhotovitel‘om, oznamujúce kultúrny program organizácie.
(6) Každá zo zmluvných stránje oprávnená poveriť splnením svojich povinností tretiu osobu. V takomto prípade má však zmluvná strana
zodpovednosť, ako by tieto povinnosti plnila sama.
(7) V prípade zmeny prevádzkovatel‘a kinalkultúrneho domu/divadla, zaisti organizácia prevod práv a povinností z tejto zmluvy na
nového prevádzkovatel‘a, inak nesie zodpovednosť za vzniknuté škody, ktoré vzniknú nesplnením závazku, vrátane povinnosti vrátif cenu
podIa č. IV. tejto zmluvy.
(8) Od chvíle, kedy organizácia prevezme od zhotovitel‘a dohodnutý počet plagátov, prechádza na ňu zodpovednosť za Škodu spásobenú
na plagátoch. (plagáty SÚ Po prevzati organizáciou stále majetkom zhotovitel‘a)
(9) Organizácia sůhlasí s uverejnením loga zhotoviteľa www.kulturavmeste.sk na tlačených plagátov v leh spodnej časti pod textom a na
Šírku dotlačeného programu kultůry.

IV.Cena a platobné podmienky
(1) Za vyvesenie reklaniných plagátov vrátane všetkých služieb organizácie dohodnutých touto zmluvou sa zhotovitel‘ zavazuje zaplatiť
organizácii cenu vo výŠke:

.2 € (slovom .kY~.T~f~‘ Eur)

(2) Cenu sa zhotovitel‘ zaväzuje uhradíť organizácii na základe ich faktúr takto:

a) 50% ceny do 21 dní odo dňa skutočného vyvesenia reklamných plagátov podľa Čl. 111 bod 3 tejto zmluvy,
b) zostávajúcich 50% ceny 6 mesiacov odo dila uvedeného v písm. a) tohto bodu

(3) V pripade, že zhotoviteľ bude meškat‘ so splácaním dohodnutej ceny alebo i časti tejto ceny, je organizácia oprávnená požadovať od
zhotovitel‘a zaplatenie ůrokov z omeškania vo výŠke 0,3% z dlžnej Čiastky za každý i začatý deň takéhoto omeškania.

V. Zánik zmluvy
(1) Zmluva zaniká uplynutím dohodnutej doby podl‘a čI. 11. tejto zmluvy.
(2) Okrem uplynutia dohodnutej doby móže zmluva zaniknút‘ jednostranným odstúpením od tejto zmluvy výhradne v nasledujúcich
prípadoch:

a) zhotoviteľ - v pripade, že počet plošných inzercií tretich osůb najednom reklamnom plagáte bude nižší než 15.
V takomto prípadeje zhotoviteľ povinný túto skutočnosť najneskór do 30 dni pred dohodnutou
dobou odovzdania plagátov oznámiť písonine organizácii ‚

b) organizácia - v pripade poruŠenia povinností zhotovitel‘a podľa čI. 111. bod 2 tejto zmluvy,
c) zhotovitel‘ - v pripade poruŠenia povinností organizácie podľa čI. 111. bod 4 tejto zmluvy.

(3) V mých prípadoch, než uvedených v bode 2 tohto článku zmluvy nie je možné od zmluvy odstúpif.
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VI. Závereěné ustanovenia
(1) Zmeny tejto zmluvy je možné previesť len Po predchádzajúcej vzájomnej dohode, a to lha vo fomie písomných dodatkov,
podpisaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
(2) Prípadná neplatnosť akéhokol‘vek ustanovenia tejto zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
(3) Organizácia sije vedomá, žeje povinná uhracliť zhotovitelovi Škodu vrátane ušlého zisku a nákladov vzniknutých z poruŠenia
závazkov organizácie vyplývajúcich z tejto zmluvy.
(4) Obsah tejto zmluvy a vŠetkých jej príloh je chránený obchodným tajomstvom zhotovitel‘a podľa ~ 17 obchodného zákonnika a
organizácia umožni pristup k týmto dokumentom a informáciám v nich uvedených len príslušným Štátnym orgánom .

(5) Zmluvné strany sú povinné pisomne doporuČene oznámíť druhej strane všetky zrneny údajov, ku ktorým príde za trvania zmluvy. V
pripade porušenia tejto povinnosti sa postup strany, ktorej zmena nebola oznámená, považuje sa postup v súlade s touto zmluvou.

Zmluvné strany prehlasujú, že si preČítali celý obsah tejto zmluvy vrátane oboch príloh, že ich obsahu porozumeli, že vyjadrujú ich pravú
a skutoČnú v61‘u a zaväzujů sa plnit‘ povinnosti a závazky v nej ustanovené, Čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluvné strany súČasne
prehlasujú, že všetky údaje uvedené v zmluve sú pravdivé.

Táto zmluva bola uzatvorená na prevádzke (v kancel‘árii) organizácie

na adrese ~ ~.L‘ť.6 ~ dňa

(utica, Č. or. alebo Č.p) (obec / mesto)
Or2anizácia: ‚.„. ‘ ~.‘ tir-o_J .g~. ‚‘— Zhotoviteľ:
Meno podpísanej osoby ~ ‚.. “4. Meno podpísanej osoby: .Jankech MArio J

el/Fax •421 52~ .‘

peČiatka a podpis oprá‘~enej osoby pečiatka a podpis oprávnenej osoby
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