
Z M L U V A o reklame 
   

uzatvorená  v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného  zákonníka v nižšie uvedený deň, mesiac 
a rok medzi stranami:  
 
 
1.  Obec Lieskovec 
     Sídlo: Na Barinách 2699/2, 962 21 Lieskovec                                       
     Zastúpená: Ing. Petrom Ťavodom, CSc., starostom obce  
     IČO: 00 647 861  
     DIČ: 2021346228 
     IČ DPH: -    
     Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.   
     Číslo účtu: 16427412/0200 

(ďalej len realizátor reklamy) 
 
2.  Mikroregión Hučava – Zvolensko, združenie 
     Sídlo: SNP 330/10, 962 23 Očová 
          Zastúpená: Ing. Petrom Rakom, predsedom správnej rady  
     IČO: 37899031 
     DIČ: 2021951635  
     bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.    
     číslo účtu: 9703076002/5600 
     kontaktná osoba: Ing. Pavel Poničan, podpredseda predstavenstva  
      

(ďalej len „objednávateľ“) 
           

Článok  I. 
Predmet a účel zmluvy 

  
1. Predmetom zmluvy je záväzok realizátora reklamy poskytnúť objednávateľovi 

reklamné služby v rámci podujatia „750. výročie prvej písomnej zmienky o obci 
Lieskovec“ (ďalej len „podujatie“). 
 

2. Reklamné služby pozostávajú z propagácie mena a obchodnej značky združenia 
Mikroregión Hučava - Zvolensko prostredníctvom: 

 
a) umiestnenia pútača s logom združenia /ako partnera podujatia/ v interiérových 

alebo exteriérových priestoroch, kde sa budú konať časti programu podujatia; 
 
b) uvedenia loga združenia v rámci propagácie podujatia v masmédiách (printových 

alebo elektronických – TV, rozhlas, tlač, internet); 
 

3. Reklamné služby zabezpečí realizátor reklamy v spolupráci s objednávateľom, na 
základe ním dodaných podkladov. 
  

4. Za realizáciu reklamy uhradí objednávateľ realizátorovi reklamy cenu v rozsahu, 
spôsobom a za podmienok uvedených v Čl. III., bode 1. a 2. 

 
Článok  II. 

     Záväzky zmluvných strán 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne do 5 dní od vyzvania realizátorovi reklamy 

reklamný pútač a logo združenia HUčava - Zvolensko v elektronickej podobe 
a v požadovanej grafickej forme.  
 



2.. Realizátor reklamy sa zaväzuje objednávateľovi najneskôr do 30 pracovných dní po 
ukončení realizácie podujatia poskytnúť všetky zachytiteľné výsledky činnosti 
(potvrdzujúce uskutočnenie reklamy), ktoré vznikli na základe zmluvy.  

      
Článok  III. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za činnosti uvedené v Čl. I. tejto zmluvy je dohodnutá ako cena dohodou                   
vo výške  300 EUR s DPH /slovom: tristo eur s DPH/. 

 
2. Realizátor reklamy sa zaväzuje, použiť finančné prostriedky výlučne v súlade 

s predmetom a účelom tejto zmluvy.  
  
3. Realizátor reklamy vyúčtuje reklamné služby po ich uskutočnení najneskôr do 15 dní 

faktúrou, v ktorej odpočíta prijatú zálohovú platbu.  
 

Článok  IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné robiť výlučne  písomnou 

formou, takýto dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy podpísaním 
obidvomi zmluvnými stranami. 
 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží jedno 
vyhotovenie dokumentu. 
 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
 

4. Obidve zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali a že bola uzatvorená slobodne, zrozumiteľne, nie v tiesni či za zjavne 
nevhodných podmienok.  

 
 
 
 

  
V Očovej dňa: 27.08.2013     V Lieskovci, dňa: 28.08.2013  
   
 
 
 
 
Objednávateľ:      Realizátor reklamy: 
 
 
________________      _________________ 
predseda správnej rady      starosta Obce Lieskovec 
     Ing. Peter Rak       Ing. Peter Ťavoda, CSc. 
    
            
 


