
ZMLUVA O REKLAME 
 

I. Respect Slovakia, s. r. o. 

sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
registrovaná: 
banka:  
číslo účtu (IBAN): 
konajúci: 

Valova 38, 921 01  Piešťany 
34 107 061 
2020538531 
SK2020538531 
OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 529/T 
 
 
Milan Pobjecký, konateľ 

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ″) 

 
a 

 

II. Oravská galéria v Dolnom Kubíne 

sídlo: 
IČO: 
registrovaná:  
banka: 
číslo účtu (IBAN): 
konajúci:  

Hviezdoslavovo námestie 11, 026 01 Dolný Kubín 
36 145 050 
Zriaďovacia listina č. 2002/71 zo dňa 1.4.2002 
 
 
PhDr. Eva Ľuptáková, riaditeľka 

na strane druhej (ďalej len „Dodávateľ” a spolu s Objednávateľom ďalej len 
„Zmluvné strany″) 

 
uzatvárajú na základe ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto 

zmluvu o reklame (ďalej len „zmluva″): 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Objednávateľ si objednáva u dodávateľa zabezpečenie reklamy svojej činnosti 

prostredníctvom marketingovej podpory a propagácie loga objednávateľa na 
pozvánkach na výstavy usporadúvané dodávateľom do 31.12.2016. 

1.2 Objednávateľ si objednáva u dodávateľa zabezpečenie reklamy svojej činnosti 
prostredníctvom umiestnenia loga objednávateľa na internetovej stránke dodávateľa. 

 
Článok II. 

Záväzky objednávateľa a dodávateľa 
 
2.1 Objednávateľ zabezpečí doručenie loga dodávateľovi. 
2.2 Dodávateľ zodpovedá za to, že reklama, ktorú sa v tejto zmluve zaviazal zabezpečiť 

pre objednávateľa bude spĺňať všetky kvalitatívne kritériá. K splneniu tohto záväzku 
sa zaväzuje v potrebnej miere prizvať aj konzultantov v oblasti marketingových 
aktivít a to výlučne na svoje náklady. Dodávateľ sa zaväzuje splniť si svoje zmluvne 
dohodnuté záväzky tak, aby činnosť objednávateľa bola propagovaná v maximálne 
možnej miere, efektívne a účinne.        

2.3 Dodávateľ zabezpečí pre objednávateľa dostatočné dôkazy o realizácii predmetu 
zmluvy, najmä fotodokumentáciu.  

2.4 Objednávateľ zabezpečí obsah reklamných nápisov bezodkladne tak, aby obsah 
reklamy dostatočne vyjadroval produkt, ktorým sa objednávateľ vo svojej 
podnikateľskej činnosti zaoberá. 

2.5 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť v dohodnutom termíne odplatu za realizáciu 
predmetu zmluvy.  

2.6 Dodávateľ si je vedomý, že v prípade porušenia svojich povinnosti a vadného plnenia 
predmetu zmluvy, bude platba podľa Čl. IV. zastavená až do úplného odstránenia 
nedostatkov a vád. V tomto prípade nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov o náhrade vzniknutej škody.  
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 Článok III.  

Čas plnenia zmluvy 
 
3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú. 
3.2 Doba plnenia zmluvy je od 01.05.2016 do 31.12.2016. 
3.3 Prípadná spolupráca na ďalšie obdobie, ktorej obsahom by bola činnosť podľa 

predmetu tejto zmluvy musí byť upravená v novej zmluve.  
 

Článok IV. 
Platobné podmienky 

 
4.1 Cena za realizáciu predmetu zmluvy je 1 000,- € vrátane DPH (slovom Jedentisíc 

eur).  
4.2 Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s plnením predmetu zmluvy okrem 

nákladov, ktoré sa dodávateľ v zmluve zaviazal uhradiť sám.  
4.3 Doba splatnosti ceny je  určená na základe faktúry vystavenej dodávateľom. 
 

Článok V. 

Súčinnosť a zachovávanie mlčanlivosti 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť  pri plnení 

záväzkov zo zmluvy a navzájom sa budú riadne a včas informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zmluvných strán podľa 

zmluvy.  

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých poznatkoch 

a informáciách, ktoré si navzájom poskytli pri vzájomných rokovaniach o uzavretí 

zmluvy, ako aj o všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré získajú v súvislosti 

s výkonom práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy; tento záväzok mlčanlivosti 

a utajenia sa nevzťahuje na prípady, ak zmluvná strana poskytne informácie 

alebo písomnosti súvisiace so zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné 

služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti (napr. advokátom 

v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, daňovým poradcom v súvislosti              

s poskytovaním daňového poradenstva). 

5.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že nič z toho, čo sa v súvislosti so  zmluvou 

dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore so záujmami druhej zmluvnej 

strany. Tento záväzok mlčanlivosti a utajenia platí i po skončení zmluvy; od tejto 

povinnosti môže byť zmluvná strana oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje 

právny predpis alebo písomným vyhlásením druhej zmluvnej strany. 

5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia obsah zmluvy žiadnej tretej osobe a jej 

kópie budú vyhotovovať len v prípade, ak to bude nevyhnutné  v súvislosti s výkonom 

ich práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy; tento záväzok sa nevzťahuje             

na prípady, ak tak ustanovuje právny predpis alebo ak zmluvnú stranu od tejto 

povinnosti oslobodí druhá zmluvná strana písomným vyhlásením alebo na prípady ak 

zmluvná strana sprístupní obsah zmluvy tretím osobám, ktoré jej poskytujú odborné 

služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti. 
 
 

Článok VI.  
Záverečné ustanovenia 

 
6.1  Zmluva je platná a účinná dňom jej podpisu.  
6.2  Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať výlučne písomnou formou, a to vždy                      

na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán.  
6.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.  
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6.4 Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ich vôľa, prejavená v tejto zmluve, 
je slobodná, vážna a bez omylu. 

6.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju podpísali.  

 

 

V Piešťanoch, dňa 06.04.2016     

 

 

 

 

 

 

 

  
             

       Milan Pobjecký, v. r.     PhDr. Eva Ľuptáková, v. r.            
              konateľ                 riaditeľka 
   Respect Slovakia, s.r.o.           Oravská galéria v Dolnom Kubíne
         
          

 


