Zmluva o marketingovej podpore
uzavretá v zmysle ustanovení §262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
medzi zmluvnými stranami:
Obchodný nazov:
Obecný úrad v Igrame
Sídlo:
Igram 217, 90084 Igram
Zastúpenie:
Peter Holek, starosta obce
Bankové spojenie:
21820112/0200
(ďalej aj „obecný úrad“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Obchodný názov:
MARFA Trading, s.r.o.
Sídlo:
Igram 199, 90084 Igram
IČO:
44398921
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 54814/B
Zastúpenie:
Mgr. Ivana Maršalková, konateľ
(ďalej aj „podnikateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok podnikateľa poskytnúť obecnému úradu finančný
príspevok na zabezpečenie kultúrno-spoločenského podujatia a súčasne záväzok
obecného úradu poskytnúť podnikateľovi priestor pre reklamu a prezentáciu na tomto
podujatí.

2.

Obecný úrad v Igrame v rámci podpory rozvoja kultúrneho a spoločenského života v obci
organizuje kultúrno-spoločenské podujatie Festival dychovej hudby a folklórnych
súborov Igramské obyčaje, ktoré sa uskutoční dňa 24.6.2017 na školskom dvore v obci
Igram. Podujatie je prístupné pre širokú verejnosť.

3.

Podnikateľ sa týmto zaväzuje poskytnúť obecnému úradu finančný príspevok o výške
400 Eur, slovami štyristo Eur. Príspevok podnikateľ poukáže na bankový účet obecného
úradu, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy.

4.

Obecný úrad sa týmto zaväzuje poskytnúť podnikateľovi priestor pre reklamu
a prezentáciu svojich produktov na uvedenom podujatí.

5.

Obecný úrad sa zaväzuje, že poskytnuté prostriedky využije výlučne na účel, na ktorý
boli poskytnuté.

6.

Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník obdrží jeden
exemplár.

7.

Zmluvu možno meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov, uzavretých obidvomi
zmluvnými stranami.

8.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych
predpisov.

9.

Účastníci tejto zmluvy zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvy pred jej podpísaním pozorne
prečítali, celému jej obsahu porozumeli, že túto zmluvu uzatvárajú bez akéhokoľvek
nátlaku, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že táto zmluva je prejavom
ich skutočnej, slobodnej a omyluprostej vôle, že prejavy vôle zmluvných strán sú určité
a zrozumiteľné a na znak súhlasu so znením tejto zmluvy ju zmluvné strany vlastnoručne
podpisujú.

V Igrame, dňa 31.5.2017

V Igrame, dňa 31.5.2017

za obecný úrad:

za MARFA Trading, s.r.o.

........................................
Peter Holek, starosta

........................................
Mgr. Ivana Maršalková, konateľ

