Zmluva o mediálnej spolupráci

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení
Mesto Sereď
Sídlo: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
zastúpené: Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta
IČO:00306169
DIČ:2021000916
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu .: 0203505156/0900
a
Bc. Stanislava Janegová
Miesto podnikania: Športová 2071/59, 92601 Sereď
IČO: 405 68 121
DIČ: 107 118 1870
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu.: 0203161760 / 0900
Zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Galante č. 202-19842
uzatvorili po vzájomnej dohode túto Zmluvu za nasledovných podmienok :
Článok I.
Predmet zmluvy
Bc. Stanislava Janegová ako fyzická osoba podnikateľ ( ďalej len ako „ podnikateľ“) sa zaväzuje
vytvoriť,
spracovať
a
zaslať
na
zverejnenie
na
internetovej
domén
www.seredskenovinky.sered.sk v príslušnom mesiaci minimálne 12 článkov z podujatí
organizovaných mestom, rozpočtovými organizáciami zariadenými mestom, z mestských
zastupiteľstiev konaných na Mestskom úrade ako aj iných podujatí v Seredi.
Článok II.
Odplata a spôsob úhrady
1.
Zmluvné strany sa dohodli na odplate Bc. Stanislave Janegovej za plnenie v rozsahu podľa Čl. I.
tejto Zmluvy vo výške 300,- € / mesiac vrátane DPH / slovom tristo Eur /.
2.
Odplata je splatná mesačne – vždy do 7 dní po doručení faktúry od Bc. Stanislavy Janegovej.

Článok III.
Skončenie zmluvy
1.
Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 1.1.2013 do 31.12.2013.
2.
Zmluvu možno pred uplynutím dohodnutej doby skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou niektorej zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou
výpovednou lehotou
c) odstúpením od Zmluvy z dôvodu hrubého porušenia tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy
nadobúda právne účinky dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto Zmluve výslovne upravené, sa riadia
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení ( Obchodného zákonníka).
2.
Zmena a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť iba formou písomných dodatkov, na základe
súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán.
3.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane
jeden rovnopis.
4.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, táto obsahuje ich
pravú, vážnu a slobodnú vôľu, nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne
nevýhodných podmienok.
V Seredi dňa ........................

Ing. Martin Tomčányi
primátor mesta
..........................................

Stanislava Janegová
....................................................

