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ZMLUVA O REKLAME 

 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: PRO POPULO Poprad, s.r.o. 

   Sídlo: Obrancov mieru 329, 059 34 Spišská Teplica 

   Štatutárny orgán: Ing. Jozef Jendruch, PhD., konateľ 

   IČO: 17 083 851 

   DIČ: 2020512989 

   IČ DPH: SK 2020512989 

   Bankové spojenie:  

   IBAN:  BIC:  

   Registrácia: OR OS Prešov, odd.: Sro, vložka č. 210/P 

   (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ: Obec Spišské Bystré 

Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré 

   Štatutárny orgán: Mgr. Marián Luha – starosta obce 

   IČO: 00 326 542 

   Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Poprad 

   IBAN: SK98 0200 0000 0000 2522 8562  BIC: SUBASKBX 

   (ďalej len ,,poskytovateľ“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy a doba plnenia 

 

1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa osobne, alebo 

sprostredkovane poskytovať po dobu trvania Kubašského festivalu s Petrom 

Stašákom vhodnú reklamu obchodného mena objednávateľa, a to spôsobom a formou 

v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť umiestnenie reklamy skladajúcej sa 

z obchodného mena objednávateľa v plagátoch uvedeného podujatia. 

3. Formu a spôsob grafického prevedenia reklamy zabezpečí poskytovateľ po 

predchádzajúcom odsúhlasení s objednávateľom. 

 

Článok III. 

Dohoda o cene a platobné podmienky 

 

1. Za reklamnú činnosť v prospech objednávateľa v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy 

zaplatí objednávateľ poskytovateľovi odmenu vo výške celkom: 300, - €. 

 

Slovom: tristo eur vrátane DPH. 

 

2. Odmenu zaplatí objednávateľ na základe faktúry. Medzi zmluvnými stranami bola 

dohodnutá 14 – dňová lehota splatnosti faktúry. 
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3. Poskytovateľ je povinný vyhotoviť faktúru – daňový doklad v súlade so zákonom č. 

222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Objednávateľ prehlasuje, že na úhradu dohodnutej ceny za služby má finančné 

prostriedky. 

5. V prípade oneskorenej úhrady faktúry po termíne splatnosti je poskytovateľ oprávnený 

účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý 

deň omeškania. 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajú z tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní reklamy konať s náležitou odbornou 

starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa. 

3. Poskytovateľ je povinný chrániť dobré meno objednávateľa. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť a zaplatiť 

poskytovateľovi dohodnutú odmenu. 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

2. Všetky prípadné zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len vo forme 

dodatkov obojstranne podpísaných zmluvnými stranami. 

3. Zmluvné strany sa na obsahu tejto zmluvy dohodli a prehlasujú, že porozumeli a na 

znak súhlasu ju podpísali. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 

dve vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia zmluvy. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

 

 

 

V Spišskej Teplici, dňa 13.08.2020  V Spišskom Bystrom, dňa11.08.2020 

 

Za objednávateľa:    Za poskytovateľa: 

 

 

..................................................  .................................................. 

    Ing. Jozef Jendruch, PhD., v.r.   Mgr. Marián Luha, v.r. 

       konateľ          starosta obce  


