
ZMLUVA O REKLAME 
 uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami : 

 
 
1. Objednávateľ:  1. slovenská úsporová a.s. 
 Sídlo:   Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava 
 Zástupca :  Ing. Peter SCHRAMM – predseda predstavenstva 

 IČO:   35921111 
DIČ:  SK2021968432 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. pobočka Bratislava, Štúrova 
5, č. ú.: 8569947/5200 

 
  A 
 

2. Obstarávateľ:  Mesto Púchov 
Sídlo:  Mestský úrad v Púchove, Štefaníkova 821/21, 020 

01  Púchov 
Zástupca:  Mgr. Marián MICHALEC – Primátor mesta Púchov 
IČO:   00317748,  
DIČ:   2020615630   
Bankové spojenie:  VÚB Púchov č.ú. 25226372/0200  

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarávať 
osobne, alebo sprostredkovane po celú dobu trvania tejto zmluvy vhodnú 
reklamu obchodného mena  objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v 
súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi. 
 
 
2. Obstarávateľ sa zaväzuje umiestniť reklamu skladajúcu sa z loga a 
obchodného mena objednávateľa v priestoroch nato určených počas 
Púchovského jarmoku. 
 

Článok II. 
Odmena za reklamu a platobné podmienky 

 
1. Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť v prospech objednávateľa zaplatí 
objednávateľ obstarávateľovi odmenu : 
 300,00 € (slovom tristo €), po celú dobu trvania tejto zmluvy; v odmene 
sú obsiahnuté všetky vynaložené náklady, spojené s plnením predmetu tejto 
zmluvy. 
 
2. Odmena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech 
účtu obstarávateľa. 



 
Článok III. 

Trvanie zmluvy 
 
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú do 30.9.2013. 
 
2. Pred uplynutím tejto lehoty sú obidve zmluvné strany oprávnené 
vypovedať túto zmluvu písomnou výpoveďou bez udania dôvodu.  
 
3. Po ukončení platnosti zmluvy je obstarávateľ povinný odstrániť reklamu 
objednávateľa umiestnenú v zmysle dohody.  
 

Článok IV. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Obstarávateľ je povinný pri obstaraní reklamy konať s náležitou 
odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa. 
 
2. Obstarávateľ je povinný chrániť dobré meno objednávateľa. 
 
3. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť 
obstarávateľovi odmenu.  
 

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 z tejto zmluvy ,alebo v súvislosti s ňou ,sa 
zmluvné strany budú snažiť vyriešiť ho vzájomným jednaním. V prípade, že sa 
takýmto spôsobom spor nepodarí vyriešiť, bude predložený na prerokovanie a 
rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 
v Bratislave. 
 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach  v slovenskom jazyku, 
pričom obidve kópie majú rovnakú platnosť. Každá zmluvná strana obdrží jedno 
vyhotovenie. 
 
 
 
 V Púchove, dňa 7.8.2013 
 
 

Objednávateľ :    Obstarávateľ : 


