
ZMLUVA

o p ren á jm e rek lam n ej p lo ch y

1. Objednávateľ :

Čl.I
Zmluvné strany

THORMA Výroba k. s.
Šávoľská cesta 1,986 01 Fiľakovo - SK 
v zastúpení: Ing. Milan Kováč
Spol. je zapísaná v Obeh. reg. Okr. súdu B. Bystrica, Oddiel: Sr, Vložka 
č.:230/S
IČO : 36030538, DIČ : 2020083285,
IČ DPH : SK2020083285
Bankové spojenie: VÚB a. s., expoz. Fiľakovo, č.ú.: 1237139953/0200

2. Poskytovateľ : MESTO FIĽAKOVO
Radničná 25 
986 01 Fiľakovo 
IČO: 00316075

ČI. II
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je prenájom reklamnej plochy za účelom propagácie a reklamy výrobkov
objednávateľa.

ČI. III
Povinnosti zmluvných strán

Poskytovateľ na svojich podujatiach poskytne priestor pre reklamu podľa článku II tejto zmluvy po 
celú dobu platnosti tejto zmluvy. Táto bude realizovaná formou prezentácie výrobkov na reklamnej 
tabuli s logom firmy.
Po skončení akcie, 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 vo výške 104,68 € s DPH. (jedenstoštyri eur šesťdesiatosem
centov).



ČI. IV.
Záverečné ustanovenia

1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia 
ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
Výpovedná lehota je jeden rok 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 príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Zmluva nadobúda platnosť 13.01.2016a uzatvára sa na dobu určitú, končiacu dňom 31.01.2017.
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, dňa 13.01.2017

Poskytovateľ:Objednávateľ:


