ZMLUVA O REKLAME
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:

Objednávateľ:
Zastúpená:
Sídlo:
Registrácia :
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN
IČO:
DIČ:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Dagmar Darulová, podpredsedníčka predstavenstva
Nám. SNP 1, Banská Bystrica
zapísaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálního rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012
ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
SK18 7500 0000 0040 1614 8825
42299268
2023528463
a

Poskytovateľ:
Štatutárny zástupca::

Sídlo:

Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia :

Agentúra MBM, s.r.o.
Mgr. Milan Babjak
Kalinčiakova 18, P.O.BOX 93
974 05 Banská Bystrica 5
ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
SK80 7500 0000 0040 2558 4936
51434253
2120691551
SK2120691551
OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro. Vložka č. 33687/S
I.

Predmet zmluvy
1.
Touto zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť reklamu jeho obchodného
mena a jeho loga pri príležitosti spoločenského podujatia, ktoré sa uskutoční dňa 17. januára 2020 v Banskej
Bystrici (ďalej len podujatie), a to za podmienok stanovených touto zmluvou.

II.
Povinnosti Poskytovateľa
1.
-

Poskytovateľ sa v zmysle bodu I. tejto zmluvy zaväzuje :
umiestniť logo objednávateľa v priestoroch konania podujatia v Hoteli LUX, B.Bystrica
realizovať reklamu formou ústneho podania zo strany moderátora podujatia tak, že najmenej 2 krát
v priebehu konania podujatia uvedie názov objednávateľa,
upozorniť Objednávateľa písomnou formou na každý prípadný problém nesúladu realizácie reklamy s
platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo obchodnými pravidlami a zvyklosťami marketingovej,
podnikovej a mediálnej komunikácie, súvisiacimi s plnením podľa tejto zmluvy. V prípade, že Poskytovateľ túto
povinnosť nedodrží, preberá na seba plnú zodpovednosť za danú činnosť.
vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi dôkazovú fotodokumentáciu z realizácie reklamy. Zmluvné strany
sa dohodli, že Poskytovateľ zašle Objednávateľovi dôkazovú fotodokumentáciu reklamy vykonanej v rámci
mediálnej a reklamnej kampane Plesu mesta Banská Bystrica, ktorý sa uskutoční dňa 17. januára 2020, ako
doklad o vykonaní reklamy a propagácie najneskôr do 31.01.2020.
pri realizácii reklamy podľa tejto zmluvy postupovať v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame v
znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
pri realizácii reklamy podľa tejto zmluvy záväzky z nej vyplývajúce plniť riadne a včas.

2.
Porušenie alebo nesplnenie povinností uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy sa považuje za
podstatné porušenie zmluvy.
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III.
Súčinnosť Objednávateľa
1.
Objednávateľ sa v zmysle bodu I. tejto zmluvy zaväzuje :
•
poskytnúť Poskytovateľovi podklady potrebné na realizáciu povinností uvedených v bode 2. tohto článku
zmluvy,
•
zaplatiť za realizáciu reklamy na základe riadneho a včasného splnenia podmienok Poskytovateľom
uvedených v tejto zmluve cenu uvedenú v tejto zmluve a vzájomne dohodnutú zmluvnými stranami.
•
Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy priebežne kontrolovať prostredníctvom
povereného zamestnanca plnenie povinností Poskytovateľa vyplývajúcich so zmluvy, ako aj požadovať
informácie o ich plnení od Poskytovateľa.

IV.
Cena a jej plnenie
1.
Cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená po dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust.
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a predstavuje sumu : 3 000,- Eur s DPH
(slovom: tritisíc eur s DPH).
2.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi cenu podľa bodu 1. tohto článku zmluvy
bezhotovostným prevodom v prospech účtu Poskytovateľa na základe vystavenej predfaktúry so stanoveným
termínom splatnosti. Po splnení záväzku vystaví Poskytovateľ vyúčtovaciu faktúru.

V.
Ukončenie záväzkového vzťahu
1.
Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že predmetná zmluva zaniká :
realizáciou predmetu zmluvy a splnením súvisiacich zmluvných povinností zmluvných strán,
písomnou dohodou zmluvných strán,
písomným odstúpením od zmluvy podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
2.
Ktorákoľvek zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledovných prípadoch :
druhá zmluvná strana poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené zmluvou podstatným
spôsobom, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä porušenie takto výslovne definované v zmluve,
Poskytovateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, dopustí
sa nekalo-súťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo
svojím konaním poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa.
3.
Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o
odstúpení druhej zmluvnej strane.

VI.
Záverečné ustanovenia
1.
Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré vznikli na
základe tejto zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.
2.
Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch
zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
3.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží l rovnopis.

4.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne za

predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
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5.
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená podľa ich
pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad zmluvu
pri plnom vedomí podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa: 4.1.2020

Za objednávateľa :

_________________________
OOCR Stredné Slovensko
MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva

_________________________
OOCR Stredné Slovensko
Ing. Dagmar Darulová
podpredsedníčka predstavenstva

Za poskytovateľa :

__________________________
Agentúra MBM, s.r.o.
Mgr. Milan Babjak - konateľ

