
 
 

Zmluva 
o vykonaní reklamy č. 0351/2019 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov s prihliadnutím 
na ustanovenie zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

Obchodné meno:  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.  
Sídlo:   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Registrácia:  v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 705/S 
Za ktorú konajú:   Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s. 
   Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 
IČO:    36 056 006 
IČ DPH:   SK2020095726 
Bankové spojenie:  ČSOB, a.s. pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu IBAN:   SK27 7500 0000 0000 2578 1093    

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Obchodné meno:  Obec Bartošova Lehôtka 
Sídlo:   Bartošova Lehôtka č.80, 967 01 Kremnica 
Štatutárny zástupca:  Zlatica Groschová, starostka obce  
IČO:    00320528 
DIČ:   2020541699 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu IBAN:  SK2302000000000005522422 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej spoločne pre účely tejto Zmluvy označovaní aj ako „zmluvné strany“ a/alebo 
„účastníci zmluvy“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Článok I. – Predmet  Zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť reklamu a propagáciu Objednávateľa formou dohodnutou 
v článku II. tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané činnosti podľa tejto Zmluvy zaplatiť 
Poskytovateľovi odmenu dohodnutú v tejto Zmluve. 
 

Článok II. - Povinnosti Poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa podľa čl. I. bod 1. tejto Zmluvy zaväzuje zabezpečiť reklamu a propagáciu Objednávateľa, ako 
reklamného partnera, formou: 

a) umiestnenia obchodného mena a loga Objednávateľa na paneli počas kultúrno športového podujatia „VI. ročník 
súťaže o pohár starostky obce“, ktoré sa uskutoční 27. júla 2019, 

b) predložiť Objednávateľovi fotodokumentáciu panelu umiestného počas podujatia, ako doklad o vykonaní 
reklamy a propagácie v zmysle písm. a) tohto bodu najneskôr do 09.augusta 2019. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pri zabezpečovaní reklamnej činnosti postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, 
podľa pokynov Objednávateľa a  chrániť  dobré meno a povesť Objednávateľa. 
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Článok III. – Súčinnosť Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť Poskytovateľovi svoje logo najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, 

b) zaplatiť Poskytovateľovi za realizáciu reklamny a propagácie Objednávateľa na základe riadneho a včasného 
splnenenia povinností Poskytovateľa dohodnutých v tejto Zmluve odmenu v súlade s touto Zmluvou. 

2. Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto Zmluvy priebežne kontrolovať plnenie povinností Poskytovateľa a 
požadovať od neho informácie o ich plnení. 

 

Článok IV. - Odmena a platobné podmienky 

 

1. Odmena Poskytovateľa za výkon činností podľa tejto Zmluvy je určená dohodou zmluvných strán vo výške 150,00 
Eur (slovom: stopäťdesiat eur). Poskytovateľ nie je plátcom DPH. 

2. Poskytovateľ vystaví preddavkovú faktúru vo výške 100% odmeny po dni nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia, a to pripísaním peňažných prostriedkov na účet Poskytovateľa. 
Po splnení záväzku vystaví Poskytovateľ vyúčtovaciu faktúru. K vyúčtujúcej faktúre pripojí Poskytovateľ 
dokumentáciu ako doklady o vykonaní reklamy a propagácie Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy (najmä 
fotodokumentáciu podľa čl. II. bod 1. písm. b) tejto Zmluvy). 

3. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty. V prípade 
ak vystavená faktúra nemá všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy alebo je v rozpore 
s touto Zmluvou má Objednávateľ právo vrátiť takúto faktúru Poskytovateľovi na prepracovanie, pričom splatnosť 
faktúry začne plynúť až odo dňa doručenia takej faktúry, ktorá obsahuje všetky náležitosti daňového dokladu, resp. 
je v súlade s touto Zmluvou. 

4. V prípade porušenia alebo nesplnenia záväzkov Poskytovateľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy, bude zmluvná 
odmena znížená o ekvivalentnú hodnotu porušeného alebo nesplneného záväzku stanovenú Objednávateľom. 

  

Článok V. – Doba platnosti Zmluvy a jej zánik 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy do 09. augusta 2019. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť: 

a) realizáciou predmetu Zmluvy a splnením súvisiacich zmluvných povinností zmluvných strán, 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) okamžitým odstúpením jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvných povinnosti, 
pričom odstupujúca strana oznámi druhej strane dôvody odstúpenia od Zmluvy; právo na náhradu škody tým 
nie je dotknuté. 

 

Článok VI. – Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť nadobudne za predpokladu spl-
nenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. 

2. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov. 

3. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, riadia sa právne pomery z tejto Zmluvy vyplývajúce a touto Zmluvou 
neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi predpismi platnými na území 
SR.  
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4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne riešené dohodou. 

5. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe dohody zmluvných strán písomnými dodatkami 
k Zmluve. 

6. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne 
a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoruč-
ným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhla-
sia. 

7. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každý rovnopis má platnosť originálu, s určením dve  vyhoto-
venia pre Objednávateľa a jedno vyhotovenie pre Poskytovateľa. 

 
V Banskej Bystrici, dňa .......................    V Bartošovej Lehôtke, dňa ....................... 
 
 
Za Objednávateľa:      Za Poskytovateľa  

 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.   Obec Bartošova Lehôtka                                                                             
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica    967 01 Kremnica č. 80 
 

 
   

 
  
 

..................................................     .................................................. 
Ing. Vladimír Svrbický                                              Zlatica Groschová 
predseda predstavenstva a.s.     starostka obce 

 
 
 
 

.................................................. 
Ing. Marek Žabka 
člen predstavenstva a.s. 


