
ZMLUVA O REKLAMNEJ ČINNOSTI 

uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako "zmluva" v príslušnom gramatickom tvare) 

L 
Zmluvné strany 

Poskytovateľ: Mesto Senec, Mestský úrad Senec 
Mierové námestie 8, 903 01 Senec 

Zastúpený: Ing. Karol Kvál - primátor 
IČO: 00305065 
DIČ: 2020662237 
Bankové spojenia: OTP Banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu: 562441/5200 

a 

Objednávateľ: C E S T Y N I T R A , a.s. 
Murgašova 6 
949 78 Nitra 

Zastúpený: Ing. Juraj Serva - výkonná riaditeľ 
IČO: 34128344 
IČ DPH: SK2020410788 
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky, Bratislava 
Číslo účtu: 107-0057470257/8100 

II. 
Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ reklamnej plochy sa touto zmluvou zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí 
reklamu objednávateľa spočívajúcu v umiestnení grafického obrazu na vyhradenej LCD 
obrazovke o rozmeroch 7x4 m na kultúrnom podujatí Senecké leto, ktoré sa bude konať dňa 
13.06.2015 na Slnečných jazerách - juh, Senec a umiestnení loga objednávateľa na plagátoch 
Mesta Senec k podujatiu. 

2. Objednávateľ v časovom predstihu dodá elektronicky reklamu vo formáte .jpg/ .png, ktorej 
umiestnenie zabezpečí poskytovateľ. 

III. 
Čas plnenia 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to konkrétne na obdobie odo dňa uzatvorenia tejto 
zmluvy do skončenia podujatia v zmysle čl. II. zmluvy. 

• 
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IV. 
Stanovenie ceny za reklamu 

Cena za poskytnutie reklamy, špecifikovanej v článku II. tejto zmluvy, je 1000,00 Eur 
(slovom: jedentisíc Eur). Úhrada bude vykonaná objednávateľom najneskôr do 10 (slovom desať) 
dní po uzatvorení tejto zmluvy. Uhradením sa rozumie odpísanie príslušnej čiastky z účtu 
objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 

V. 
Podmienky plnenia zmluvy 

1. Poskytovateľ reklamnej činnosti zodpovedá za prevedenie reklamných služieb v čl. II. tejto 
zmluvy. 

2. Objednávateľ reklamy si vyhradzuje právo kontrolovať dodržiavanie podmienok tejto zmluvy. 
3. Objednávateľ je povinný spolupracovať s poskytovateľom reklamy pri realizácii reklamnej 

činnosti, najmä je povinný odovzdať mu návrh vyhotovenia reklamného obrazu, ktorý má byť 
použitý ako reklama objednávateľa. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že za zrealizovanú reklamu zaplatí dohodnutú cenu v súlade 
s ustanoveniami tejto zmluvy. 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva môže pred uplynutím doby jej platnosti zaniknúť vzájomnou dohodou 
zmluvných strán. Jednostranne táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím doby jej platnosti 
iba výpoveďou pre hrubé porušenie ustanovení v Čl. V. tejto zmluvy. Výpovedná lehota je 30 
(tridsať) dní a začína plynúť nasledujúci deň po dni doručenia výpovede druhej strane. 

2. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle ustanovenia § 262, ods. 1 Obchodného zákonníka, že ich 
záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní dve obdrží 
poskytovateľ a dve objednávateľ. 

4. Každá zmena tejto zmluvy môže byť s právnou účinnosťou upravená len písomnou formou 
riadne očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami. 

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. 
6. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, tejto rozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali. 

Senec, dňa 2015 Nitra, dňa 27.4. 2015 


