ZMLUVA
o vzájomnej reklame a propagácii
_________________________________________________________________________
Prenajímateľ:

Správa rekreačných a športových zariadení Humenné
Chemlonská 5907/7, 066 01 Humenné
zast.: Ing. Marek Cenko, poverený zastupovaním funkcie riaditeľa
Bankové spojenie: Prima banka, a. s., pobočka Humenné
IBAN: SK30 5600 0000 0089 0752 4001
IČO: 00520560
DIČ: 2021165751
tel.: 057/7763925
(ďalej len „prenajímateľ“)

Nájomca:

Tralandia, s. r. o.
Staré Grunty 3586/26E , 841 04 Bratislava-Karlova Ves
v zastúpení: Ing. Pavol Paradeiser
IČO: 36 844 985
DIČ: 2022463245
IČ DPH: SK2022463245
(ďalej len „nájomca“)

Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie priestoru na umiestnenie reklamného bannera,
(rozmery: 350x74 cm) na Kúpalisku v Humennom, za účelom propagácie internetovej
stránky www.UbytovanieNaSlovensku.eu, ako aj umiestnenie reklamných nálepiek pri
pokladni na kúpalisku v Humennom v počte 4 kusov.
Článok II.
Platnosť zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Článok III.
Cena za umiestnenie reklamy
1. Nájomca sa zaväzuje recipročne propagovať kúpalisko počas doby trvania tejto
zmluvy, na úvodnej stránke www.UbytovanieNaSlovensku.eu v obci a regiónoch,
kde sa kúpalisko nachádza a aktualizovať profil prenajímateľa na základe jeho
písomných požiadaviek. Mestskú športovú halu a Rekreačnú oblasť Laborec
(požičovňa malých vodných plavidiel) zaradí stránka medzi svoje atrakcie.
Článok IV.
Osobitné a záverečné ustanovenia
1. Osadenie a zvesenie plachty zabezpečia zamestnanci prenajímateľa. Nájomca
zabezpečí vyrobenie plachty aj poslanie plachty na poštovú adresu prenajímateľa. V
prípade skončenia spolupráce sa plachta vráti nájomcovi na základe vzájomnej dohody
pred skončením spolupráce.
2. Prenajímateľ nezodpovedá za škody na reklamnom banneri, v prípade vandalizmu,
alebo poškodenie vplyvom prírodného živlu.
3. Nájomca sa zaväzuje na umiestnených reklamných zariadeniach vylúčiť propagovanie
násilia, fašizmu, pornografie a výrobkov zakázaných príslušnými zákonmi.
4. Prenajímateľ sa zaväzuje umožniť nájomcovi vstup a prístup pre inštaláciu a údržbu
reklamných zariadení.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia zákonom č. 116/1990 Z.
z. v znení neskorších predpisov a Občianskym zákonníkom.

6. Túto zmluvu je možné meniť len formou obojstranne odsúhlasených písomných
doplnkov, ktoré sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou.
7. Účastníci si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a prehlasujú, že ju uzavreli podľa
slobodnej, vážnej a zrozumiteľnej vôle, neuzavreli ju v tiesni a na znak svojho súhlasu
ju vlastnoručne podpisujú.
8. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží jedno
vyhotovenie.
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke mesta
Humenné.
V Humennom 15.10.2015

Nájomca:

Prenajímateľ:

…....................................................
Tralandia, s. r. o.
Ing. Pavol Paradeiser

…........................................................
Správa rekreačných a športových
zariadení Humenné
Ing. Marek Cenko

