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ZMLUVA O REKLAME 

 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 

s prihliadnutím na ustanovenia zákona č.147/2001 Z.z. o reklame 

 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:            CORTEC s.r.o.  

So sídlom:    Horná 13, 974 01 Banská Bystrica 

Z as t úp en i e :    R ob e r t   G e r ec  -  kon a t eľ  

IČO:     45584168 

IČDPH:    SK2023067574 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. 

Číslo účtu:    SK19 0200 0000 0027 6996 2451 

 
 

                                                                  
                                                             

(ďalej len objednávateľ) 

 

2. Zhotoviteľ:                       Obec Sokoľ 

   Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ 

   IČO: 00324752 

   zastúpená: Ing. Ľubošom Šucom – starosta 

   IBAN: SK30 5600 0000 0004 9421 6003 

   starosta.sokol@gmail.com  

     

     (ďalej len zhotoviteľ) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 

predmetom ktorej je propagácia objednávateľa, ako reklamného partnera Materskej školy. 

 

2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zaistiť propagáciu, prezentáciu a reklamu 

objednávateľa za podmienok dohodnutých touto zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje 

dodať zhotoviteľovi za splnenie tohto záväzku nižšie dohodnutú finančnú odmenU. 

Celková suma finančnej odmeny je: 200,- EUR (slovom : dvesto EUR). 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Horn%C3%A1+13,+974+01+Bansk%C3%A1+Bystrica&entry=gmail&source=g
mailto:starosta.sokol@gmail.com
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Článok II. 

Podmienky plnenia 

 

1. Zhotoviteľ bude propagovať objednávateľa počas doby 6 kalendárnych mesiacov, ktorá 

začne plynúť odo dňa podpisu tejto zmluvy.  

 

Článok III. 

Odmena 

 

1. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zmluvnú finančnú odmenu.  Podpisom zmluvy 

o reklame a uhradení finančnej odmeny na úče obce SK30 5600 0000 0004 9421 6003 

bude mať objednávateľ zabezpečenú propagáciu na webe obce a v obecných novinách. 

 

2. V prípade porušenia alebo nesplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy 

bude zhotoviteľ povinný  vrátiť objednávateľovi zmluvná odmena. 

 

Článok IV. 

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa 

  

 

1. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi príslušnú dokumentáciu o umiestnení 

propagačných materiálov propagujúcich značky spoločnosti .  

 

2. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi požadované logo v elektronickej forme, 

ktoré zhotoviteľ použije na propagáciu objednávateľa  podľa bodu č. 1 tohto článku. 

 

Článok V. 

Plnenie zmluvy zo strany  zhotoviteľa 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje : 

 

1. Logo objednávateľa umiestniť na webe obce a v obecných novinách. 

 

Článok VI. 

Zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú sa zaviazal zhotoviteľ propagovať 

objednávateľa. 

 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, výpovedná lehota je 1 

mesiac. 
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Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných 

strán, pričom zosúlaďuje právny a faktický stav.  

 

2. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

3. Prípadné vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a slovenského právneho poriadku. 

 

4. Meniť, dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

6. Zmluvné strany zhodne potvrdzujú určitosť a zrozumiteľnosť obsahu zmluvy a na znak 

slobodnej a vážne vôle ju podpísali. 

 

 

 

V Sokoli dňa 22.3.2021                                          V Košiciach dňa 22.3.2021 

 

 

 

        

...............................................................  .................................................................. 

                   Za objednávateľa                Za zhotoviteľa 

 

 

 

 


