
Zmluva 
uzavretá v zmysle ustanovení§ 269 ods. 2 zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonnfk v znení neskorších 

predpisov medzí: 

Objednávateľ: 
Obchodné meno: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 
č. účtu: 

a 

Poskytovateľ 
Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
Jé DPH: 
Zápis: 

Zastúpený: 
Vybavuje: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 

1. Zmluvné strany 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 
Zlaté Moravce 
Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce 
17336015 
2021059106 
JUDr. Ing. Martin Cimrák, poverený riaditeľ 
SLSP 
0232 143 908/ 0900 

PULlmedical, s.r.o. 
Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
31344399 
sk2020315044 
V Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
oddiel: Sro, vložka č.: 4525/B 
Imrich Lenk, konateľ spoločnosti 
In~. Blanka Šipkovská, riaditeľka spoločnosti 

II. Predmet zmluvy 

l . Objednávateľ sa zaväzuje wnožniť poskytovateľovi umiestniť v priestoroch Mestskej 
nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce, Bernolákova 4 reklamný 
panel s logom poskytovateľa. 

2. Poskytovateľ sa za možnosť umiestniť reklamný panel zaväzuje zaplatiť objednávateľovi 
dojednanú odplatu. 

III. Cena a platobné podmienky 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť za umiestnenie reklamného panelu so svojim 
logom v priestoroch Mestskej nemocnice prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté 
Moravce, Bernolákova 4 v období od 01.06.2014 do 31.12.2014 odplatu vo výške 800,
EUR mesačne. 

2. Po skončení dojednaného obdobia v článku lll. odsek 1.) vystaví objednávateľ faktúru na 
uhradenie dojednanej odplaty, ktorá je splatná na jeho účet uvedený v záhlaví tejto 
zmluvy najneskôr 5 dní po doručení faktúry poskytovateľovi. 



3. V prípade omeškania poskytovateľa s úhradou faktúry, môže objednávateľ žiadať aj 
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania. 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len vo forme písomných, datovaných a vzostupne 
očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami a vyhotovených v počte 
vyhotovení tejto zmluvy. 

2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v texte tej to zmluvy sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami slovenského právneho poriadku. 

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, 
neúčinným alebo nevykonatetným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a 
vykonateľnosť ostatných ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa 
zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto 
zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli 
zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva je uzatvorená v 2 rovnopisoch, z ktorých obe strany obdržia po 1 exemplári . 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje 
prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, 
vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie 
je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto 
zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu 
podpísali. 

V Zlatých Moravciach, dňa f? f„..f':~) / 1/ 

Mestská nemocnica 
prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. 

Zlaté Moravce 
JUDr. Ing. Martin Cimrák 

~ 
Mast111<~ nemocnica 

P•of. MUDr Rudolfa Kori;a. DrSc. 
fiii.,_r..,t;.;:C'li -4. 953 ~ Zlllté r,\oravce 

2 

V Ivanke pri Dunaji, dňa 4:,: ([:. /_Cľ,~ 

PULimedical, s.r.o. 

fp>lUJl!Jln..edJcal spol. 1 r.o. 

~ Jll. 'lXJ 28 l!mllm pri fNrt;J 
Kii. 31 Ji4399. é OPH: SK21Jal3150U ·I· 


