
ZMLUVA O REKLAME 

i. 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Obstarávateľ: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s.r.o. ŠPORT TREND, s.r.o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, Sídlo: Šoltésove 

965 58 Žiar nad Hronom 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 31609 651 IČO: 44 502 800 
IČDPH: SK 2020479714 IČDPH: SK2022739807 
Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti Tatra banka a.s., číslo účtu: " " 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Ing. Peter Uhrovič - konateľ spoločnosti 
Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sro, Kontakt: 0? 
Vložka číslo: 2034/S Spoločnosť zapísaná v Obeh. registri OS Banská 

Bystrica, Odd.: Sro, Vložka: 15788/S 

(ďalej len ako „Objednávateľ") (ďalej len ako „obstarávateľ") 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať osobne, alebo sprostredkovane 
po celú dobu trvania tejto zmluvy vhodnú reklamu obchodného mena objednávateľa a jeho loga 
spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať obstarávateľovi príslušné podklady, materiály a informácie 
potrebné na výrobu a zabezpečenie reklamy pri podpise zmluvy. 

3. Obstarávateľ sa zaväzuje umiestniť reklamu: 
• U mediálnych partnerov v statickej, alebo dynamickej forme 
• Na reklamnej ploche na autobusovom nástupišti Žiar nad Hronom 
• Na plagátoch 
• V Bulletine 
• Na stránke www.sportttrend.eu. sekcia hokejbal 

4. Okrem umiestnenia uvedenej reklamy bude mať Objednávateľ vyčlenenú betónovú plochu zimného 
štadióna v počte 1 hod týždenne. 

5. Obstarávateľ je povinný priebežne, minimálne raz mesačne, písomne informovať objednávateľa 
o realizácii reklamy, vrátane doloženia dôkazovej dokumentácie. 

http://www.sportttrend.eu


III. 
ODMENA ZA REKLAMU, PLATOBNÉ PODMIENKY A ZAPOČÍTANIE VZÁJOMNÝCH POHĽADÁVOK 

1. Objednávateľ zaplatí obstarávateľovi za reklamu odmenu vo výške, ktorá bude zodpovedať sume 
služieb poskytnutých objednávateľom obstarávateľovi podľa bodu 4. tohto článku, max. do výšky 3.000 
EUR bez DPH a to spôsobom uvedeným v odseku 5. tohto článku. V takto dohodnutej odmene sú 
zahrnuté aj všetky náklady obstarávateľa na obstaranie reklamy podľa tejto zmluvy. 

2. Obstarávateľ bude odmenu, bližšie špecifikovanú v odseku 1. tohto článku, objednávateľovi fakturovať 
priebežne mesačne pozadu vo výške, ktorá bude zodpovedať sume služieb poskytnutých 
objednávateľom obstarávateľovi podľa bodu 4. tohto článku, pričom lehota splatnosti faktúry je 14 dní 
od jej doručenia objednávateľovi. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi, inak je 
objednávateľ oprávnený faktúru v lehote splatnosti obstarávateľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne 
v takom prípade plynúť od doručenia novej, správne vystavenej faktúry objednávateľovi. 

4. Objednávateľ poskytne obstarávateľovi služby, ktoré poskytuje v rámci svojej činnosti (v zmysle 
aktuálneho cenníka služieb), na základe telefonickej e-mailovej objednávky obstarávateľa, v celkovej 
sume do 3.000 EUR, pričom objednávateľ bude odmenu za poskytovanie služieb obstarávateľovi 
fakturovať priebežne mesačne pozadu, pričom lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia 
obstarávateľovi. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu trvania tejto zmluvy sa pohľadávka obstarávateľa voči 
objednávateľovi, bližšie špecifikovaná v odseku 1 a 2 tohto článku, bude započítavať s pohľadávkou 
objednávateľa voči obstarávateľovi, bližšie špecifikovanou v odseku 4 tohto článku a to v rozsahu, 
a v akom sa vzájomne kryjú. Vzájomné pohľadávky zaniknú okamihom, keď sa stretnú. 

IV. 
TRVANIE ZMLUVY 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12.2012. Začiatok plnenia tejto zmluvy je dňom jej 
podpisu oboma zmluvnými stranami, pričom plnenie prebieha priebežne. 

2. Pred uplynutím dohodnutej doby možno zmluvu zrušiť dohodou zmluvných strán. 
3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v § 344 

a nasl. Obchodného zákonníka. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa 
považuje aj opakované porušenie zmluvnej povinnosti podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí 
byť písomné, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod 
odstúpenia, inak je neplatné. 

V. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Obstarávateľ je povinný pri obstarávaní reklamy konať s náležitou odbornou starostlivosťou, tak aby 
nepoškodil práva a oprávnené záujmy objednávateľa, a podľa pokynov objednávateľa. 

2. Obstarávateľ je povinný chrániť dobré meno objednávateľa. 
3. Obstarávateľ je povinný zabezpečiť riadnu starostlivosť o všetky doklady a podklady, ktoré prevezme od 

objednávateľa za účelom obstarania reklamy podľa tejto zmluvy a používať ich len v súlade s ich 
určením podľa tejto zmluvy, tak aby neboli zneužité. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť obstarávateľovi za riadne 
obstaranie reklamy podľa tejto zmluvy dohodnutú odmenu v súlade s článkom III. tejto zmluvy. 



VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich má povinnosť oznamovať druhej zmluvnej strane zmenu 
obchodného mena a adresy pre doručovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná 
strana druhej zmluvnej strane za škodu, ktorá jej takýmto porušením povinnosti vznikla. V takomto 
prípade alebo pri inak zmarenom doručení ( napr. pri dočasnej neprítomnosti adresáta, odmietnutím 
prevzatia zásielky ....) sa zásielka považuje za doručenú momentom jej vrátenia späť k odosielateľovi. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú sa bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní, oznámiť druhej 
zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej strane celú škodu, ktorá porušením tejto 
povinnosti jej vznikne. 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

4. V prípade sporu tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa zmluvné strany budú snažiť vyriešiť ho 
vzájomným rokovaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom spor nepodarí vyriešiť, bude predložený na 
prejednanie a rozhodnutie príslušnému súdu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
vyhotovení. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah 
tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

V Žiari nad Hronom, dňa: 27.9.2011 

mCUKICKÉ SLUŽBY 
Za obstarávateľaŽIAR NAD H R O N O M 8 p 01 . S f. O . 

Ul. A. Dubčeka 45 ^ 
spol . s r. o . Za objednávateľa: 

/ 965 58 Z iar nad Hronoxr 

Mgr. Peter Antal 
konateľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s.r.o. 

Ing. Peter Uhrovič 
konateľ spoločnosti 
ŠPORT TREND, s.r.o. 


