
ZMLUVA
o vzájomnom poskytnutí služieb

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

E-mail:

(ďalej len „mesto")

Obchodné meno:

Sídlo:

Kancelária:

Zastúpený:
IČO:

DIČ:

IČO DPH:

PX Centrum Považská Bystrica
Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica

Annou Kardošovouo, riaditeľkou
31118127
2021296222
Dexia, a. s., pobočka Považská Bystrica
2836483005/5600
kardosova@px.sk

CI

INFOMA Business Trading, spol. s r.o.
zapísaná v obchodnom regjstri Okresnéh
Bratislava I v odd. Sro, vi. C. 18994/B
Galaktická 6, 821 02 Bratislava
Bulharská 70, 824 01 Bratislava

Ing. Milan Nehaj, konateľ
35765810
2020254687
SK2020254687

(ďalej len „INFOMA")

uzatvárajú za nižšie uvedených podmienok túto zmluvu o vzájomnom poskytnutí
služieb.

CI. I
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vzájomné poskytnutie reklamných a propagačných služieb
(nosičov) medzi zmluvnými stranami a kompenzácia vzájomných pohľadávok a
záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.

CI. II
Záväzky PX Centra

2.1. Poskytnúť INFOME plagátovací priestor v skrinke pred kinom Mier o veľkosti
formátu A1 od 07/2011 do 06/2012 včítane.



2.2. Dodať firme INFOMA podklady na inzerciu v dohodnutej forme a čase.

Cl. III
Záväzky INFOMY

3.1. Uverejniť informácie o Považskej Bystrici formou farebnej plošnej inzercie
v publikácii COMMERCIAL DIRECTORY EXPORT SLOVAKIA 2011 v rozsahu
1/1 A4 od 7/2011 do 04/2012 včítane.

Cl. IV
Cena a platobné podmienky

4.1. INFOMA uhradí poplatok za použitie plagátovacej plochy vo výške 100 €
za obdobie od 1.7. 2011 do 30.6. 2012 vopred v pokladni PX Centra.
Cena za uvedenú službu je konečná.

4.2. PX Centrum uhradí poplatok vo výške 100 € za zverejnenie informácií firme
INFOMA v hotovosti vopred.
Cena za uvedenú službu je konečná.

ČI. V
Záverečné ustanovenia

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. 06. 2012.
5.2. Zmluva nadobúda platnosť a dňom podpisu zmluvných strán. Všetky zmeny a

doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané v písomnej forme a po obojstrannom
súhlase strán.

5.3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom rovnopise.

5.4. Ostatné vzťahy zmluvných strán, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne Občianskeho
zákonníka.


