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ZMLUVA O REKLAME č. 015/15/07   
uzavretá podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

 

1.    Objednávateľ: 
Obchodné meno:   Ing. Mária Bothová 
Sídlo:    Dunajská 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Zapísaná v:  Živnostenský register Okresného úradu Senec č. 140-19060 
Telefón:    +421  
E-mail:     

IČO:    47 717 386 

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:    

 

 
2.    Poskytovateľ: 
Obchodné meno:  Mesto Senec 

Sídlo:   Mierové nám. 8, 903 01 Senec  

Zastúpený:  Ing. Karol Kvál, primátor 

E-mail:   musenec@senec.sk 

IČO:   00 305 065 

DIČ:   2020662237 

Bankové spojenie:  OTP banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:  562441/5200 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať po celú dobu trvania tejto zmluvy reklamu 

obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou, v zmysle všeobecných 

obchodných podmienok (ktoré sú prílohou k tejto zmluve) a platných právnych predpisov. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávateľa na internetovej stránke Mesta Senec, 

adresa www.senec.sk, formou bannerovej reklamy na úvodnej stránke.  

 

Článok II. 

Odmena za reklamu a platobné podmienky 

 
1. Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade s ustanovením zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v  

znení neskorších predpisov dohodli na cene v prospech poskytovateľa: 

a) fyzická osoba 7,00 € / mesiac (nie sme platcami DPH) 

2. Cena  bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu poskytovateľa. Úhrada bude platená na 

základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorá bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

3. V cene je zahrnuté: 

a) zobrazenie loga 

b) v prípade, ak má objednávateľ vlastnú web stránku, umiestnenie odkazu aj s prepojením. 

 

 

Článok III. 

Trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne 

nasledujúci deň po dni jej zverejnenia poskytovateľom na jeho webovej stránke. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 18.7.2015 do 31.12.2015. 

3. Možnosti ukončenia platnosti zmluvy pred uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená: 

a) Dohodou zmluvných strán 

b) Poskytovateľ môže uvedenú zmluvu vypovedať z dôvodu omeškania o viac ako jeden mesiac s úhradou 

platby v súlade s článkom II. tejto zmluvy. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede objednávateľovi.  

c) Objednávateľ môže uvedenú zmluvu vypovedať z dôvodu že stratil spôsobilosť prevádzkovať činnosť, na 

ktorú sa mi poskytuje reklama v predmete tejto zmluvy. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede objednávateľovi. 
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4. Pokiaľ poskytovateľ najneskôr sedem dní pred ukončením platnosti tejto zmluvy nedostane žiadosť o predĺženie 

platnosti zmluvy, platnosť zmluvy končí dňom v tejto zmluve uvedeným.  

5. Po ukončení platnosti zmluvy je poskytovateľ povinný odstrániť reklamu objednávateľa umiestnenú v zmysle tejto 

zmluvy na internetovej stránke www.senec.sk. 

 

Článok IV. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Objednávateľ zodpovedá za aktuálnosť a správnosť údajov o svojej firme, pri zmene údajov je povinný zmeny zaslať 

na adresu webmaster@senec.sk. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súvislosti s 

plnením predmetu tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom 

znení a inými 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 ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

2. V prípade vzniku sporu vyplývajúcej z 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 spor riešený 

prostredníctvom všeobecných súdov. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach. Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie a poskytovateľ dve 

vyhotovenia. 

 

 

 

 

 

V Senci dňa 1.7.2015 
 

 

     „podpísané“                „podpísané“ 

   
 ––––––––––––––––––––––    ––––––––––––––––––––––– 

        objednávateľ                  poskytovateľ 

   Ing. Mária Bothová                          Ing. Karol  K v á l  

        primátor 
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