
ZMLUVA O R E K L A M E 
číslo: 089/14/07 podľa § 269 ods. 2 Obeh Z. 
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami 

1. Objednávalcl 
Obchodne meno: 
Šidlo 
Zastúpený: 
Telefón 
ľa\ 
ľ'-mail 
ICO 
SČ Dfl i 
p^%AMf»j<^ŕ--
ČfafeWta:' 

2 ľoskyl ovale] 
Obchodné meno 
Šidlo 
zastúpený 
M-mail 
K 0 
IČDľlI 
Bankové spojenie: 
Č išlo účtu: 

ŠKOLSKÁ DRUŽINA BENJAMÍN 

Pri kockách 8. 90091 limbách 
Mgr 1 Jetusa Kasana 

0903263616 

detrisa kasaiiiVťi vahoo com 
42254205 

TATRA DÁNKA 
2929860023-1100 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8,903 01 Senee 
Ing. Karol K val. prnnaior 
musenec V/ sence sk 
00 J05 065 
2(120662237 
O T ľ banka 
562441/5200 

Článok L 
Predmet zmluvy 

Touto zmluvou sa poskytovaleľ zavilzuje pre nh|ednávaieľa obstaral' po celú dobu trvania tejto zmluvy reklamu 
obchodného men;i ohicdmivalcľa a |eho logá spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou, v zmysle vSeohecuvch 
obchodných podmienok (ktoré sú prílohou k tejto zmluve) a platných právnych predpisov 
ľoskvtovatel sa zaväzuje propagovať obchodná meno a logo objednávateľa na internetovej stránke mesta Senec 
adresa www senec sk v sekcii "Školstvo" a formou bannerovej reklamy na úvodnej stránke 

Článok II. 
Odmena za reklamu a platobné podmienky 

tit uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade s ustanovením zákona č 18/96 / z o cenách v 
/nem neskorších predpisov dohodli na cene v prospech poskytovulcl n 
ii) právnická osoba 10.00 ť / mesiac (nie sme plalcami DPH) 

Cena bude objednávaieľom platená prevodným príkazom v prospech účlu poskytovateľa I Hrnula nude platená na 
základe faktúry vystavenej poskytovateľom. ktorá bude splatná do 14 dni od jej doručenia objednávateľovi 
V cene je zahrnuté 
a) zaradenie do príslušnej databázy na WAVW senec sk a vytvorenie jednoduchej podslrňnky. iimiesúieiue na 

servcri 
b) zobrazenie kontaktných údajov o objednávateľovi 
ej zobrazenie max desiatich fotiek 
d) zobrazenie logá 
e) v prípade, ak má objednávateľ vlastnú web stránku, umiestnenie odkazu ai s prepojením 

Článok III 
Trvanie zmluvy 

I. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom (ej ]xxlpjsaiiia oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne 
nasledujúci deň po dni jej zverejnení;! poskytovaleľom na ieho uebovej stránke, podľa toho. ktorý' deň nastane 
neskôr 

1 Zmluva sa uzatvára na dobu i icut c i 11 J 
I. Možnosti ukončenia platnosti zmliivv pred Uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená: 

a) Dohodou zinkni* eh strán 
b) VypnM^oujediqzn;m]luviivdisljái pnčnn výpAudnkkiiijeln ni^ceasiäraplynút 'prvým 

dtainM^ieiibijiiuJiopodmiájii vjpowdedruhej zmluvný SIRIĽ 



Pokiaľ poskytovateT najneskôr sedem dni preil ukončením platnosti tejto zmluvy nedostane žiadosť o preďžettie 
platnosti zmluvy, platnosť zmluvy konči dňom v tejto zmluve uvedeným 
Po ukončení platnosti zmluvy je poskytovatel povinný odstrániť reklamu objednávateľa umiestnenú v zmysle tejto 
zmluvy na intemetovej stránke www senec sk 

Článok IV 
Všeobecné ustanovenia 

Objednávate] zodpovedá za aktuálnosť a správnosť údajov o svojej bime, pri /mene údajov je ]x>\ mm zmeny zaslať 
na adresu \\ chmastera.saiec.sk. 
Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súvislosti s 
plnením predmetu tejto zmluvy. 
PoskytOVateT sa zaväzuje plniť predmei tejto zmluvy v súlade so zákonom e 147/21X11 /z o reklame v platnom 
znení a ínýim súvisiacimi právnymi predpismi 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie neupravené, sa riadia 
príslušnými uslanoveniauii (>bchodného zákoiutíka a ďalších všeobecne závažných právnych predpisov Slovenskej 
republiky 

2 V pripade vzniku sporu vyplývajúcej z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou. sa zmluvné strany budú snažil* 
vyriešil ho vzájomným rokovaním V'prípade /e sa takýmto spôsobom s|>or nepodarí vyriešiť, bude spor riešený 
prostredníctvom všeobecných súdov 

i Táto zmluva je vyhotovená v í (troch) vyhotoveniach Objednávateľ obdrží ledtio vyhotovenie a poskytovalel dve 
vyhotovenia. 

VSeiici ÚAa 27 KI2t»14 / 

ob|ednávaleľ 

,čo ggfifä!*** 
m333QS62s 

http://chmastera.saiec.sk

