ZMLUVA O V Z Á J O M N E J SPOLUPRÁCI

Uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stranami:
1. Obstarávate!':
Zapísaný:
Zastúpený:

M E S T O D O L N Ý KUBÍN
obec
M g r . Roman M A T E J O V
Primátor mesta
ľ
ICO:
00 314 463
DIČ:
20 21 339 254
Bankové spojenie:
VUB a.s.
Číslo účtu:
20 426 332/ 0200
(ďalej len obstará vate ľ a e bo DCS Dolný Kubín)
j

a
2. Objednávateľ:
Zapísaný:
Zastúpený:
IČO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len objednávateľ)

AQUA KUBÍN, s.r.o., Športovcov 1182/5,026 01 Dolný Kubín
obchodný register Okresného súdu Žilina, odd.Sro, vložka č. 18453/L
Ing. Maroš Badáň, konateľ
36 719170
SK2022305824
Dexia banka Slovensko, a.s.
4084444001/5600
ČI. I.

;
predmet zmluvy
1.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie a vykonanie reklamy zameranej na propagáciu
a prezentáciu objednávateľa a jeho obchodnej značky „AQUARELAX Dolný Kubín" v činnosti
účastníka Mesto Dolný Kubín pre Denné centrum seniorov ( ďalej len DCS) Dolný j Kubín
v nasledovnom rozsahu :
Prezentácia objednávateľa ako „Partnera" DCS Dolný Kubín.
Prezentácia objednávateľa počas spoločenských kultúrnych podujatí a aj mimo nich
formou predkladania reklamných letákov.
Umiestnenie loga objednávateľa formou banera, na všetkých spoločenských
podujatiach a promoakciách klubu, na oficiálnych tlačovinách klubu (tričká, plagáty,
kalendáre a pod.)
Propagácia AQUARELAXu ponukou iným klubom dôchodcov a organizáciám na
oddych a relaxáciu.
Propagácia ostatným partnerským klubom obstarávateľa ponukou rekondičných Í
procedúr, zamestnaneckých sociálnych výhod na regeneráciu pracovnej sily.
ČI. II.
j

Záväzky zmluvných strán
2.1 Obstarávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje:
w y k o n a ť reklamu pre objednávateľa po dobu platnosti tejto zmluvy vr jzsahu
špecifikovanom v tejto zmluve,
ppredložiť objednávateľovi všetky doklady preukazujúce vykonanie reklamy pod] 'a tejto
zmluvy,
uurčiť osobu zodpovednú za styk s objednávateľom pri plnení predmetu tejto zmlu vy,
ppri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a profesionalitou,
zzabezpečiť a vykonať reklamu zameranú na propagáciu a prezentáciu objedná vateľa
a jeho obchodnej značky.
Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje:
poskytovať obstarávateľovi (jeho členom) dohodnuté služby objednávateľa podľa
presných objednávok obstarávateľa a po dohode s objednávateľom v cel covom
dohodnutom objeme - prenájom Vodného sveta a Plaveckého bazéna od 1.7.2( 111 do
1.7.2012 pre členov DCS Dolný Kubín vo veku od 65 rokov (vrátane) na základe riadne
zaplateného vstupu, ktoré bude uhradené v hotovosti na recepcii AquaRelaxu. Zs vstup
do Plaveckého bazéna každý člen DCS Dolný Kubín zaplatí 1,50 E U R (s DPH ) na 2
hodiny a do Vodného sveta 4,50 E l I R (s DPH) na 3 hodiny pri každom vstupe,
prenájom Vodného sveta a plaveckého bazéna je presne dohodnutý, a to od ponde lka do
piatku, v čase od 12:00 do 16:00 hod.,
poskytovať obstarávateľovi potrebnú súčinnosť a podklady k výkonu reklamnej č nnosti
podľa tejto zmluvy,
zodpovedať za správnosť informácií, ktoré poskytne obstarávateľovi, určiť osobu
zodpovednú sa styk s obstarávateľom pri plnení predmetu tejto zmluvy,
poskytovať obstarávateľovi ceny do tomboly a na odmeňovanie členov DCS Dolný
Kubín,
pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostli' /osťou
a profesionalitou.

2.2

ČI. III.
Čas trvania zmluvy
•

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to
Od 1.2.2012 do 30.6.2013

!

3.2 Výpovedná lehota je 2 mesiace a bude plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dcjručení
výpovedi druhej strany. Výpoveď musí byť písomnou formou. Zmluvné strany sa dohodli, že
výpoveď je druhej strane doručená po uplynutí troch dní od jej odoslania.
3.3 V prípade skončenia platnosti tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne si vysporiadať
všetky nároky, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
j

ČI. IV.

Osobitné ustanovenia
I

5.1 Obsah tejto zmluvy tvorí obchodné tajomstvo, a to aj pre prípad neuskutočnenia tejto zmlu vy.
5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať všetky informácie, o ktorých sa dozvedia v sí lade s
touto zmluvou ako tajné a prísne dôverné.

ČI. V.
Záverečné ustanovenia
6.1 Pokiaľ n i e j e v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vyplý vajúce
a touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a d 'alšími
právnymi predpismi platnými na území SR.
6.2

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu.

6.3 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu a každá
zo zmluvných strán obdrží 1 rovnopis rovnakej platnosti a záväznosti.
6.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

Dolný Kubín, 23.1.2012

Dolný Kubín, 23.1.2012

Za objednávateľa:

Za obstarávateľa:

AQUA KUBIN s.r.o.
Ing. Maroš Badáň
konateľ

4-

MESTO Dolný Kubín
Mgr. Roman MATEJO^ r
Primátor mesta

