
ZMLUVA O REKLAME 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH : 
Registrácia: 

(ďalej ako „objednávateľ') 

TECHNICKE SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Mgr. Igor Rozenberg, MBA, konateľ spoločnosti 
31 609 651 
2020479714 
SK2020479714 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vložka č. 2034/S 

a 

Poskytovateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
Registrácia: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu v tvare IBAN: 
(ďalej ako „poskytovateľ") 

Folklórny súbor HRON, občianske združenie 
MsKC, SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom 
Oliver Dávid, predseda 
42187273 
Register občianskych združení, vedený Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy 
ČSOB, a.s. 
SK27 7500 0000 0040 0957 5749 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť propagáciu a prezentáciu 
objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa za 
poskytnuté služby zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu. 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť objednávateľovi propagáciu a prezentáciu jeho loga na plagátoch poskytovateľa 

a umiestniť logo objednávateľa na nástenke poskytovateľa (ďalej ako „reklamné služby") 
na adrese jeho sídla; 

b) pri poskytovaní reklamných služieb konať s odbornou starostlivosťou a chrániť dobré meno 
objednávateľa; 

c) postupovať v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov 
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu v zmysle článku III. tejto zmluvy ako odplatu za 

reklamné služby; 
b) spolupracovať s poskytovateľom a poskytovať mu súčinnosť potrebnú na to, aby 

poskytovateľ mohol splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy. 



III. Cena a platobné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za reklamné služby podľa tejto zmluvy je vo výške 
1 000,- Eur (slovom jedentisíc Eur). Poskytovateľ nie je platcom DPH. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu za reklamné služby na základe faktúry, 
vystavenej poskytovateľom. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. 
V dohodnutej cene sú zahrnuté náklady spojené s poskytovaním reklamných služieb podľa tejto 
zmluvy. 
Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi dôkazovú fotodokumentáciu 
o poskytnutých reklamných službách do 31.12.2015. 

Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do 31.12.2015 počnúc dňom jej účinnosti. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
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. 
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto 
skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade 
neplatnosti celej zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými 
ustanoveniami. 
Všetky zmeny, doplnenia a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. 
Po podpise oboma zmluvnými stranami sa tieto stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Ak táto zmluva neustanovuje inak, písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy 
zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná 
strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti 
sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). 
Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom 
vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného 
doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote). 
Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy 
a poskytovateľ 1 rovnopis. 
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne, 
určite, nie za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a 
na znak súhlasu s jej znením ju vlastnoručne podpisujú. 

IV. Trvanie zmluvy 

V. Záverečné ustanovenia 

V Žiari nad Hronom, dňa V Žiari nad Hronom, dňa .. 

PoskvíGwafceľ: občianska združenie Objednávateľ: 

WCKÉ SUtílY 2i* n* Hronom, ipol. 
ndra Dubček* 45,963 512hriud Hranom 

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

Oliver Dávid 
predseda 
Folklórny súbor HRON, 
občianske združenie 


