/
ZMLUV A O SPOLUPRÁCI
uzatvorená poďa § 51 zákona Č. 40/1964 Zb.Omansky zákonník v znení neskoNch predpisov

Názov:
Zastúpené:
Sídlo:

Mesto TreIiin
Mgr. Richardom Rybníkom, primátorom
Mierové námestie 2,911 64 TreIiin
OO 312037
DČ:
0201079995
(dhlej len "zmluvná strana l" )

ru:
a

Názov:
Zastúpené:
Sídlo:

Adriana Slfanská AVa PRO
Ing. Adriana V <Eková
Halalovka 41, 911 08 TreIiin
4550979
DČ:
1082915746
(dhlej len "zmluvná strana 2" )

ru:

I. Predmet a «-el zmluvy

l. Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán spolupracova' pri zabezptň::ní iňtitútu
FAMILY KARTY, prfun tento záväzokje~cifIkovaný včl. II tejto zmluvy.
2. úelom tejto spolupráce je zabezptď:' pre rodiny - obyvatd'ov mesta TreIiin konkrétne
výhody defInované včl. II ods. 3 tejto zmluvy, ponúkané zmluvnou stranou 2, na
základe FAMIL Y karty vydanej zmluvnou stranou l.
3. FAMILY KARTA je vo výhinom vlastníctve zmluvnej strany 1.
II. Záväzky zmluvných strán
l. Zmluvná strana l sa zaväzuje poskytnu'zmluvnej strane 2 :
a) reklamné slliby na svojej web stránke www.trencin.sk /Rubrika FAMILY
KARTA, a to uverejnením - obchodného mena zmluvnej strany 2, odkazu na
jeho webovú stránku spolu s informáciou o obsahu poskytovaných shiieb pre
rodiny v rozsahu max. 5 riadkov textu v súbore Microsoft Word, písmo Times
New Roman, vdkofpísma 12,
b) uverejnenie obchodného mena zmluvnej strany 2, odkazu na jeho webovú
stránku spolu s informáciou o obsahu poskytovaných shiieb pre rodiny
v rozsahu max. 5 riadkov textu v súbore Microsoft Word, písmo Times New
Roman na informanej tabuli v Klientskom centre Mestského úradu v Trerilne
FAMILY KARTA,
c) zretd'né ozn~nie prevádzky samolepkou Prevádzka poskytujúca 2J'avu pre
d1ŽÍtd'ov F AMIL Y KARTY.
2. Reklamné slliby v zmysle ods. 1 sa poskytujú zmluvnej strane 2 bezodplatne. Návrh
reklamného textu (ods. 1.) a logo spol<fuosti je potrebné donffzmluvnou stranou 2 na
adresu: marketing@trencin.sk , najneskôr do 5 dní od podpisu zmluvy.
3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje poskytnu' rodinám - obyvatd'om mesta Trerňn, ktorí sa
preuk<ffiFAl\1ILY KARTOU:

3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje poskytnú' rodinám - obyvatd'om mesta TreIňn, ktorí sa
preukcm FAMIL Y KARTOU:
Zľavu na nákup v internetovom obchode www.avapro.sk nasledovne:
2% - detské oblli:enie
3% - doplnky a potreby
4% - autosedaky
5% - killky samostatne
7% - killky sety
4. Zmluvná strana 2 je povinná viditd'ne ozncifsvoju prevádzku samolepkou
Prevádzka poskytujúca i'avu pre dJži.td'ov F AMIL Y KARTY. Samolepku získa
Zmluvná strana 2 pri podpise zmluvy.
5. Rodina - obyvatelia mesta Tremn sa preukazuje zmluvnej strane 2 F AMIL Y kartou,
ktorá obsahuje tieto povinné náleiitosti - logo FAMILY karty, meno a priezvisko
rodfuv, čislo karty.
III. Odstúpenie od zmluvy a zánik zmluvy
1. Zmluvná strana 1 je oprávnená okaniite odstúpľ od zmluvy v prípade, ak zmluvná
strana 2 záv<iným spôsobom ponfuje svoje záväzky vyplývajúce zčl. II ods. 3 a 4.
2. Zmluvná strana 2 je oprávnená okaniite odstúpľ od zmluvy v prípade, ak zmluvná
strana 1 záv<iným spôsobom ponfuje svoje záväzky vyplývajúci zčl. II ods. 1 a 2.
3. Táto zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán k utitému ďu, alebo
b) výpovdbu, prrom výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpovedná lehota
Zalna plynú' prvým dl::m kalendárneho mesiaca nasledujúcom po
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpovd' doni:ená druhej
zmluvnej strane.
c) uplynutím doby uvedenej včl. IV. ods. 1
IV. ZáverIDlé ustanovenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neutitú.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť nadobudne v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva
zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Túto zmluvu mcino menľlen na základe vzájomnej dohody medzi zmluvnými stranami
vo forme písomných dodatkov.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v&yroch vyhotoveniach, 3 vyhotovenia pre zmluvnú stranu
1 a jedno vyhotovenie pre zmluvnú stranu 2.
podpis anonym izovaný

1\

pod pis anonym izovany

_____

Ing. ACInana v JN\..UV A
zástupca firmy AVa PRO

pri~mátor ·mefta Tremn
I

V Tremne,

ďa

-1-'

j)

I

V Tremne, dR

