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Touto zmluvou sa obstarávate!' zaväzuje pre objednávate ra obstarať po celú dobu trvania tejto zmluvy reklamu obchodného mena 
objednáv·atel'a a Jeho loga spôsobom a fonnou v súlade s touto zmluvou, v zmysle všeobecných obchodných podm1enok (ktoré sú 
prílohou k te_1to zmluve) a platných právnych predpisov 
Obstarávate!' sa zaväzuJe propagova!' obchodné meno a logo objednávatel'a na internetoveJ stránke mesta Senec, adresa \\Ww.senec.sk. 
v sekcri "Firmy a inštnúc1e". "Ubytovanie". pripadne formou bannerove.J reklamy na úvodnej stránke 

Článok Il. 
Odmena za reklamu a platobné podmienky 

Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade s ust z. č. 18/96 Z.z o cenách v platnom 
znení dohodli na odmene v prospech obstarávatel'a: 

a) fyzrcká osoba 7,00 f l mesiac (me sme platcami DPH) 
b) právnická osoba 10.00 f l mesiac (nie sme platcami DPH) 

Odmena bude obJednávateJ'om platená prevodn}·m príkazom v prospech účtu obstarávatel'a 
Uhrada platená na základe taktúrv vystavenej obstarávateJ'om. ktorá bude splatná do 14 dni od jej doručenia ob,ednávatel'ov i 

2 V cene Je zahrnuté· 
zaradenie do databázy tlriem na \\Ww.senec.sk a vytvoren re jednoduche! pod stránky, umiestnenie na serveri 
zobrazenie kontaktných údajov o firme 
popr s činnosti a cenník 
zobrazenie desratich f(ltiek 
zobrazenie loga 
v prípade. ak má objednávate!' vlastnú weh stránku, umiestnenie odkazu aJ s prepoJením 

Článok III. 
Trvanie zmluvy 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvn)-mi stranami a Llčinnosť od 
dobu určitú do . 

Zmluva sa uzatvára na 

PokraJ' obstarávate!' naJneskôr sedem dni pred ukončením platnosti te_1to zmluvy nedostane žiadosť o predlženie platn ostr zmluv). 
platnosť zmluvy končí dňom v teJtO zmluve uvedeným 
Po ukončení platnosti zmluvy je obstarávate!' povinn}· odstrániť reklamu ob1ednávatel'a um1estnenú v zmysle te_1to zmluvy na 
mternetove1 stránke vv ww senec sk 

Článok IV. 
Všeobecné ustanovenia 

Objednáv·atel' zodpov·edá za aktuálnosť a správnosť úda_1ov o svojeJ tlnne. pri zmene údajov je povinn}· zmeny zaslať na adresu 
wehmaster0,senec.sk 
Objednávate!' sa zaväzute spolupôsobil' dohodnutý·m spôsobom a zaplatiť obstarávatel'ovi odmenu v súvislostr s plnením predmetu 
te_1to zmlun 
Obstarávate!' sa za vázu je plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 220/J 996 Z z o reklame v platnom znení a my mi 
súvrsiacnni práv nvmi predpismr 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

Práva a povmnostr zmluvn)·ch strán. vvpi)'V<l.JÚCC z teJtO zmluvy. a v te_1to zmluve bližš1e neupravené. sa riad1a prislušnvmr 
ustanovenramí Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzn)-ch právnych predp1sov SlownskeJ rcpublib 
V prípade v;:niku sporu nplnawceJ z teJto zmluvy. alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné stranv budú snažit' vyrrešrf ho vza_1ornnym 
rokovaním V prípade. že sa tak\-mto spôsobom spor nepodarí vyricšif. bude predloženÝ na prerokmanre a rozhodnutie 

; . ." 



Rozhodcovskému sudu Si<ll'ťl1skcJ ohclwdncJ a rrrcmvsclncJ kornor) 1 l~ratlsb\L' 
ľáto zmlu 1 aJC 11 ho tm cm 1 ch och ') hoto1 cn1ach 1\.ažda /llllum;í strana dostane Jedno n hoto\CiliC 
ľúto zmlu1a nadobúda rlatnosť dflom podp1su oh1dvom1 zmluvnými stranami 
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