Zmluva
O mediálnej službe
Uzavretá medzi nižšie uvedenými stranami
podľa ustanovenia § 269a nasl. Obchodného zákonníka

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:Obec Zázrivá
SídloľZázrivá, Stred 409,
100:00315010
Tel.: 043 5896133
Bankové spojenie:
IBAN: SK45 0200 0000 0000 1762 7432
Zastúpený:JUDr. Matúš Mních, starosta
(ďalej len objednávateľ)

1.1.

Zhotoviteľ: Spoločník, s. r.o.
Sídlo: Poľná 40/26, 034 01 Ružomberok
IČO: 36 418 412
DIČ: 2021824299
Tel.: 0915 794189
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK6409000000000332722237
Zastúpený: Mgr. Stanislav Krakovský, konateľ
(ďalej len zhotoviteľ)
1.2.

Článok 2
Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve bude podľa
potrieb objednávateľa uverejňovať na dohodnutej ploche informácie o dianí v obci

ZÁZRIVÁ

a poskytovať priestor na inzerciu (výberové konania, odpredaj majetku) s 50 % zľavou z
cien platného cenníka.
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje odobrať dohodnutú službu a zaplatiť za ňu dohodnutú
cenu

Článok 3
Dodacie lehoty a termíny
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zverejňovať informácie obsiahnuté v predmete zmluvy
v najbližšom čísle novín Spoločník
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 50 výtlačkov novín Spoločník z každého vydaného
čísla na adresu obce do 7 dní od ich vydania. V prípade rozšíreného článku o obci dodá
300 ks novín.

Článok 4
Cena plnenia
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za službu uvedenú v článku 2.1. tejto zmluvy
objednávateľ zaplatí 800,-(slovom osemsto) eur
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Článok 5
Platobné podmienky
5.1. Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry.
5.2. Faktúru zhotovíte!’ vystaví dvakrát ročne, na 400 eur ku 22. februáru a na 400 eur
k 22. augustu daného roku.
5.3. V prípade záujmu obce o dodanie väčšieho počtu kusov čísla novín s rozšírenou
tematickou dvoj- a viacstranou o obci (nad 300 ks novín) je možné navýšené kusy novín
dodať za polovičnú cenu z predajnej ceny za 1 ks.
5.4. Sporné záležitosti ohľadom správnosti vystavenia faktúr a ich hradenia sa budú riešiť
v zmysle Obchodného zákonníka.
Článok 6
Zodpovednosť za vady
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa dodaných,
prípadne odsúhlasených podkladov v elektronickej podobe.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Meniť a dopĺňať ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán formou
písomného dodatku k nej.
7.2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou môže skončiť dohodou zmluvných strán
alebo výpoveďou. Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán
z akéhokoľvek dôvodu. Výpovedná doba je 1 mesiac. Výpoveď musí mať písomnú formu
a musí byť doručená druhej strane. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
7.3. Zmluvné strany prehlasujú, že porozumeli ustanoveniam tejto zmluvy a na znak
súhlasu s jej obsahom ju v slobodnej vôli podpísali.
7.4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
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