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Bratislava 29, Prešovská 48 

Zmluva o reklame č. OST/152/2016/BVS 
007/16/01SL 

1.1. Objednávateľ 
Názov: 
Sídlo: 
Zástupca zodpovedný 
vo veciach zmluvných: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 
Zápis: 

Cl. I. 
Zmluvné strany 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 

PaedDr. Mgr. Milan Trstenský, vedúci odboru PR a 
marketingu, na základe štatútu predstavenstva 
35 850 370 
2020263432 
SK2020263432 
Všeobecná úverová banka, a.s. 
1004062/0200 
SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
SUBASKBX 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 

(ďalej len „objednávateľ") 

1.2. Poskytovateľ 
Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny zástupca: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT: 

Mesto Senec 
Mierové nám. 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
00 305 065 
2020662237 
neplatca DPH 
OTP Banka Slovensko, a.s. 
562441/5200 
SK82 5200 0000 0000 0056 2441 
OTPVSKBX 

(ďalej len „poskytovateľ") 

(objednávateľ a poskytovateľ ďalej len ako „zmluvné strany" alebo jednotlivo „zmluvná 
strana") 

uzatvorili v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") túto zmluvu 
o reklame (ďalej len „zmluva") za týchto podmienok: 

ČI. II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie reklamy pre objednávateľa. Poskytovateľ 
bude propagovať obchodné meno a logo objednávateľa prostredníctvom plagátov a 
LCD obrazovky o rozmeroch 7 m x 4 m, ktorá bude umiestnená v areáli Slnečných 
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jazier pri príležitosti uskutočnenia podujatia „Senecké leto 2016" (ďalej len 
„podujatie"), ktoré sa bude konať dňa 11. júna 2016. 

ČI. III. 
Odplata a spôsob úhrady 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje za plnenie predmetu tejto zmluvy poskytovateľovi uhradiť 
odplatu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur). 

3.2. Poskytovateľ do pätnástich (15) dní po skončení podujatia vystaví a odošle 
objednávateľovi faktúru, ktorej prílohu bude tvoriť dokumentácia plnenia predmetu 
zmluvy podľa Článku IV. odseku 4.2. zmluvy a objednávateľ túto faktúru uhradí do 
tridsiatich (30) dní odo dňa jej doručenia do podateľne v sídle objednávateľa. 

3.3. Faktúra bude obsahovať všetky zákonné náležitosti, v opačnom prípade je 
objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na prepracovanie, čím sa zastaví 
plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry do podateľne v sídle objednávateľa. 

ČI. IV. 
Osobitné ustanovenie 

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi podklady (napr. logo 
spoločnosti, prípadne iné grafické podklady) nevyhnutné "pre zabezpečenie plnenia 
tejto zmluvy a uhradiť mu dohodnutú odplatu podľa Článku III. zmluvy. Objednávateľ 
zodpovedá za aktuálnosť a správnosť údajov o svojej spoločnosti, pri zmene údajov 
je povinný o tom bezodkladne informovať poskytovateľa. 

4.2. Poskytovateľ je povinný predložiť objednávateľovi fotografickú dokumentáciu o 
zrealizovaní predmetu zmluvy, a to do pätnástich (15) dní odo dňa skončenia 
podujatia. 

ČI. V. 
Záverečné ustanovenia 

5.1. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné uskutočniť len po vzájomnej 
dohode obidvoch zmluvných strán formou písomných dodatkov. 

5.2. Zmluva zaniká splnením jej predmetu alebo dohodou zmluvných strán. 

5.3. Odstúpiť od zmluvy môže objednávateľ v prípade akéhokoľvek nedodržania 
dohodnutých podmienok poskytovateľom. Odstúpenie je účinné dňom jeho 
písomného doručenia poskytovateľovi. 

5.4. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

5.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia 
pre objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre poskytovateľa. 

5.6. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú za účelom splnenia jej predmetu a nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v 
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prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 
ustanovení § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov, zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

5.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že 
bola uzatvorená podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú. 

5.8. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže 
by z tejto zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Porušenie 
povinnosti mlčanlivosť zakladá nárok na odstúpenie od zmluvy tou zmluvnou stranou, 
ktorá sa porušenia povinnosti nedopustila. Záväzok zmluvných strán obsiahnutý 
v tomto odseku zmluvy nezaniká ani po ukončení účinnosti zmluvy. 

5.9. V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohľadne dôverných informácií niektorou 
zmluvnou stranou, je dotknutá zmluvná strana oprávnená domáhať sa ochrany podľa 
ustanovení § 53 a nasl. Obchodného zákonníka; tým nie je dotknuté právo 
poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. 

V Bratislave, dňa V Senci, dňa < & y . c'o'6 

Za objednávateľa: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Za poskytovateľa: 
Mesto Senec 

PaedDr. Mgr. Milan Trstenský 
vedúci odboru PR a marketingu 
na základe štatútu predstavenstva 

Ing. Karol 
primátor 
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