ZMLUVA
O POSKYTNUTÍ REKLAMY
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,
ktorú medzi sebou uzavreli:
Obje dnávateľ:
INTERSTEEL HOLDING s.r.o.
sídlo: Hraničná 2, 040 17 Košice
IČO: 35806826
bankové spojenie: ING Banka
č. účtu: 9000012619/7300
v zastúpení: Drs. Erik PALINSKÝ – konateľ
právna forma: sro
označenie registra a oddielu: OS Košice II, odd. sro
číslo vložky: 13205/V
/ďalej len „Objednávateľ“/
a
Poskytovateľ:
Mestská časť Košice – Barca
zastúpená starostom Františkom Krištofom
sídlo: Abovská 32, 040 17 Košice – Barca
IČO: 00691003
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko
č. ú.: 0427702001/5600
/ďalej len „Poskytovateľ“/
Čl. I
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je poskytnutie reklamy v miestnej tlači na propagáciu spoločnosti a jej
podporu zveľaďovania životného prostredia, osobitne Barčianskeho parku a verejnej zelene
v mestskej časti Košice – Barca – kvetinová výsadba záhonov, výsadba kríkov a zelene.

Čl. II
Doba trvania zmluvy
Zmluva sa uzaviera na dobu určitú, do 31.12.2011.

Čl. III
Finančná náhrada
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi za umiestnenie realizáciu
reklamy finančný príspevok vo výške = 600,- €, slovom šesťsto eur.
2. Objednávateľ uhradí dohodnutú sumu prevodným príkazom na vyššie uvedený účet
Mestskej časti Košice – Barca.

Čl. IV
Použitie finančných prostriedkov
Finančné prostriedky poskytovateľ použije okrem nákladov na zabezpečenie reklamy,
prezentáciu spoločnosti objednávateľa a jej podiel na zveľaďovaní životného prostredia,
osobitne Barčianskeho parku a verejnej zelene v mestskej časti Košice – Barca – kvetinová
výsadba záhonov, výsadba kríkov a zelene.
Čl. V
Záverečné ustanove nia
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, táto je napísaná na základe ich
slobodnej vôle, s obsahom zmluvy súhlasia a na znak súhlasu zmluvu vlastnoručne
podpísali.
2. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania jej účastníkmi.

V Košiciach – Barci, dňa 4.4.2011

.................................................
Objednávateľ

.................................................
Poskytovateľ

