
ZMLUVA
o prenájme reklam nej plochy

či. i
Zmluvné strany

1. Objednávateľ : THORMA Výroba k. s.
Šávoľská cesta 1, P.O.Box č. 19, 986 01 Fiľakovo - SK 
v zastúpení : Ing. Peter Ličko, na základe splnomocnenia

IČO : 36030538, m ŕ  • ? n ? n n R R ? R R  j r  d p h  • q io np nnfi^R R  
bank.spojenie : '
Spoločnosť je za|
oddiel : Sr, vložka č.:230/S.

2. Poskytovateľ : Mestské kultúrne stredisko,
Námestie slobody č. 30, 986 01 Fiľakovo - SK
zastúpení : PhDr. István Mázik
IČO: 00045543
DIČ: 2021139318
Tel. č. : I

ČI. II
Predmet zm luvy

Predmetom zmluvy je prenájom reklamnej plochy za účelom propagácie a reklamy 
výrobkov objednávateľa na súťaže krásy MISS 2015 a ďalších akciách usporiadaných 
Mestským kultúrnym strediskom v prvom polroku 2015.

ČI. III
Povinnosti zm luvných strán

Poskytovateľ na svojom kultúrnom podujatí poskytne priestor pre reklamu.
Táto bude realizovaná formou prezentácie výrobkov, reklamnej tabuli s logom firmy 
a ostatných propagačných materiálov. Po skončení súťaže krásy MISS 2015, najneskôr do 7 
pracovných dní zašle poskytovateľ fotografiu z uvedenej akcie. Na základe tejto vystaví 
faktúru so splatnosťou 14 dní.



ČI. IV
Cena plnenia

Cena za predmet zmluvy je stanovená 236,64 Eur s DPH (dvestotridsať šesť EUR 
a šesťdesiatštyri centov)

3x Kotlík FONDUE 
lx  Terasový krb ATHEN 
5x THORMA dáždnik

1. KtorákolVek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia 
ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po doručení výpovede. V prípade odmietnutia prevzatia výpovede 
sa deň odmietnutia považuje za deň doručenia.

2. Ostatné vzťahy zmluvných strán, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia príslušným 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom 14.04.2015 a uzatvára sa na dobu určitú, končiacu 
dňom 30.06.2015.

4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami.
5. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis.
6. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len písomnou formou 

po vzájomnej dohode obidvoch zmluvných strán.
7. Zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.

Vo Fiľakove, 14.04.2015.

ČI. v
Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ:Objednávateľ':
L /


