Zmluva o reklamnej činnosti

Prijímateľ reklamy:

Zadávateľ reklamy:

Názov: Klaudia Nagyova - Top Register
Sídlo: Ul. Roľníckej školy I 52(>/.10, 945 01 Komárno
Poštová adresa: Ul. Roľníckej školy 152(5/10), 945
01 Komárno
Tel.: 0907 732 130
IČO: 4(3 290 885
DIČ: 1078054802
I--mail: topregi ste r.sr o**?’g m aií.c om
Web: http://YVww.to p regi st e r.s k

Názov: Obec Vyškovce nad Ipľom
Sídlo: Č. J'32., 935 77 Vyškovce nad Ipľom
Fakturačná/pošlovná adresa: Č. 132., 935 77
Vyškovce nad Ipľom
Meno objednávateľa: Jozef Gyurkovics
Tel: 036 742 10 89
IČO: 00307661

uzavierajú podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade s ustanoveniami zákona č i 47/200]
Z.z. o reklame túto zm luvu o reklam nej činnosti s nasledovným obsahom:
I. Prijímateľ reklamy sa zaväzuje, že vykoná pre zadávateľa reklamy reklamnú činnosť vo f’oYme zverejnenia
obchodného mena, sídla a kontaktných údajov zadávateľa reklamy na vlastnej webovej stránke
www.topregister.sk ako aj na webovej stránky Google. Zadávateľ reklamy má právo počas platnosti tejto
zmluvy na úpravu zadaných údajov. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá zadávateľ reklamy.
II. Zadávateľ reklamy zaplatí za \ykonanie uvedenej reklamnej činnosti jednorazovú odmenu vo výške
slovom päťdesiat eur.
III. Platba za dodané služby sa uskutoční na základe vystavenej faktúry prijímateľa reklamy do 7 dní odo
dňa vystavenia faktúry prev odom na jeho bankový účet vedeného vo VÚB a.s. číslo účtu: 3308845142/0200.
IV.
Prijímateľ
reklamy
vyhlasuje,
že
disponuje
oprávnením
na
vykonávanie
reklamnej činnosti
na
základe živnostenského listu vydaného Obvodným úradom Komárno Odbor
živnostenského podnikania a.ochrany spotrebiteľa reg. č. 410-24936.
V. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31.07.2013. Prijímateľ reklamy
reklamnú činnosť uvedenú v čl. J. tejto zmluvy zabezpečí pre zadávateľa reklamy počas platnosti tejto
zmluvy teda od 31.07.2012 do Š 1.07.2013.
VI. Zmluvu je možné predčasne ukončiť pred skončením jej platnosti vzájomnou dohodou, v lehote do
dátumu splatnosti (t.j. 7 dní od uzatvorenia zmluvy). Po uplynutí tejto lehoty je povinný uhradiť sumu 30,eur, slovom tridsať eur. Prijímateľ reklamy je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak by zadávateľ reklamy
nezaplatil v stanovenej lehote dohodnutú odmenu. Zadávateľ reklamy je oprávnený odstúpiť od tejto
zmluvy ak by prijímateľ reklamy nevykonal svoju činnosť podľa čl. 1 tejto zmluvy počas platnosti tejto
zmluvy.
VII. Priebeh zmluvy medzi zmluvnými stranami vzniká na základe telefonického kontaktu. Prijímateľ
reklamy oboznámi zadáv ateľa s obsahom reklamného balíka. Pokiaľ zadávateľ vyjadri záujem o reklamné
služby, o čom bol zadávateľ podrobne informovaný, prijímateľ potvrdí objednávku na ponúkané služby. Po
vyjadrení úmyslu uzatvorenia zmluvu, prijímateľ podrobne oboznámi zadávateľa s obsahom zmluvy, cenou
objednaných služieb platobnými podmienkami , s dobou platnosti zmluvy. Po vzájomnej dohode prijímateľ
reklamy doručí zadávateľovi zmluvu o poskytovaní reklamných služieb v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno
vyhotovenie zadávateľ po jej podpísaní spolu s overením zmluvy razítkom vráti prijímateľovi poštovou
formou. Prijímateľ reklamy začne plnenie zmluvných povinností začatím poskytovania služieb a tým je
vyjadrená i platnosť zmluvy. Zmluva sa považuje za platnú aj vto m prípade, ak zadávateľ nevráti zmluvu
prij ím ateľovi rc k 1amy.
VIII. Pre práv ne vzťahy v tejto zmluve neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a
zákona o reklame. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Zmluvné strany vyhlasujú, že
obsahu zmluvy porozumeli a preto ju vlastnoručne podpisujú.
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V Komárne, dňa 31.07.2012.

.Prijímateľ reklamy;

Zadávateľ reklamy:

Zverejnené údaje

Názov:

Obec Vyškovce nad Ipľom

Sídlo:

Č.132., 935 77 Vyškovce nad Ipľom

Faktu račná/poštovná
adresa:

Č.132., 935 77 Vyškovce nad Ipľom

Meno objednávateľa:

Starosta, Jozef Gyurkovics

Tel:

036 742 10 89

IČO:

00307661

e-mail:

ocuvyskovce@gmail.com

Webová adresa:

vwvw.vyskovcenadiplom.sk

O nás:

Činnosti:

Vyškovce nad Ipľom (maď. Ipolyvisk) sú
dedina s prevažne maďarským obyvateľstvom v
Nitrianskom kraji v okrese Levice.
Dedina leží 7 km západne od Šiah na pravom
brehu Ipľa, je železničnou zástavkou na
železničná trať Čata - Šahy.
Dejiny
Už v rímských časoch bol na území dediny
vojenský tábor, hrad sa prvýkrát spomína v
roku 1296, vtedy to bol majetok Jána Čáka. V
roku 1313 ho Karol Róbert neúspešne dobýja,
pravdepodobne počas bojov bol zničený, v roku
1324 ho už nespomínajú.
Pamätihodnosti
Z hradu zostali nepatrné stopy.
Rímskokatolícky kostol sv. Margity z roku 1798.
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku
1850.
Školstvo, cirkev, kultúra, šport, fotogaléria,
história a súčasnosť, samospráva.
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