ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
I.

Zmluvné strany
Spoločnosť:
so sídlom:

Letisko Sliač, a.s.
Letisko Sliač, 96231 Sliač

IČO:

36633283

IČ DPH:
Zastúpená:

SK2021915093

Ing. Roland Schaller, výkonný riaditel' a predseda
predstavenstva

(ďalej len .objednávatel")

a
Spoločnosť: Slovenská federácia ultral'ahkého lietania občianske združenie
so sídlom:
letisko Bol'kovce 227, 98401 Lučenec
IČO:
31788998
DIČ:
202 143 0301
IČ DPH:
Nie je platcom DPH
Registrované Ministerstvom vnútra SR číslo WS/1-900/90-14215-10
Banka:
Tatrabanka a.s. Hodžovo nám. 3, P.O.Box 42, 85005 Bratislava 55
IBAN:
SK66 11000000002620800315
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Zastúpený:
Marián 51uk - prezident
(ďalej len .poskvtovatel")
uzatvárajú túto

"Zmluvu

O

reklamnej spolupráci"

II. Predmet plnenia
Predmetom zmluvy je prezentácia objednávatel'a a jeho obchodného mena počas
konania" 1. Reprezentačného Leteckého plesu G. M. R. Štefánika'~
akcia sa uskutoční dňa dňa 11. Januára 2020.

III.

Práva a povinnosti poskytovatel'a

1. Poskytovateľ, alebo ním poverené osoby, zabezpečí v prospech objednávatel'a
prezentovanie názvu spoločnosti v súlade s článkom II. tejto zmluvy.
2. Poskytovatel' do 30 dní odo dňa konania podujatia, doručí objednávatel'ovi
fotodokumentáciu ako dôkaz predmetu plnenia.
3. Tieto činnosti sa zaväzuje splniť vobvyklej
kvalite a s odbornou starostlivosťou,
pričom je povinný rešpektovať požiadavky objednávatel'a.

IV. Práva a povinnosti objednávatel'a
Objednávatel' zabezpečí zaslanie všetkých materiálov týkajúcich sa prezentácie pre
zabezpečenie úkonov podl'a bodu III/l na adresu poskytovatel'a : Slovenská federácia
ultral'ahkého lietania, letisko Bol'kovce 227, 984 01 Lučenec
najneskôr do 30.

Novembra 2019.

V. Zmluvná cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohod lit že objednávateľ uhradí poskytovatel'ovi zmluvnú cenu vo
výške 1000t-€ bez DPH.
2. Zmluvná cena bude uhradená poskytovatel'ovi na základe vystavenej faktúry
s lehotou splatnosti do 14 dní od vystavenia.
3. V prípade neuhradenia faktúry v stanovenom termíne má právo poskytovatel' na
okamžité odstúpenie od zmluvy.

VI. Spoločné ustanovenia
1. Táto zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadia ustanoveniami obchodného
zákonníka. Je uzatvorená na dobu určitú do doby jej vecného a účtovného naplnenia.
2. V prípade porušenia povinností zo strany jednej zo zmluvných strán je táto povinná
uhradiť poškodenej zmluvnej strane náklady spojené so zabezpečením plnenia
obsahu tejto zmluvy. Nárok oboch zmluvných strán na okamžité odstúpenie od
zmluvy a náhradu škody tým nie je doktnutý.
3. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú nevvkonateľnvrnl, alebo
neúčínnými, nie je tým doktnutá platnosť ostávajúcich ustanovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé túto zmluvu uzatvoriť, oboznámili sa s jej
obsahom, porozumeli mu, čo potvrdzujú svojim podpisom.
5. Meniť a doplňať túto zmluvu je možné len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán písomnou formou.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v súlade so zákonom.

V Lučenci, dňa: 18. Novembra 2019
~B

:::J letisko Sliač, Ul.
letisko Sliač, 962 31 SIia6
iČO: 36 633 283 DIČ: 2021915093

~.".

