
 

Z M L U V A   O   R E K L A M E 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2a     

Obchodného zákonníka a zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi 

týmito zmluvnými stranami:  

 
 

OBJEDNÁVATEĽ:              COOP Jednota Krupina, spotrebné družstvo  

                           Svätotrojičné nám. č. 22, 963 01  Krupina 

                V zastúpení: Ing. Jozef Vahančík, predseda predstavenstva 

      Ing. Ján Ungvarský, podpredseda predstavenstva 

                                                 Bankové spojenie: SK74 0900 0000 0000 7163 6663   

                                                                                SLSP, a.s. pobočka Krupina 

     IČO:00169 021      DIČ: 2020473950       IČ pre DPH: SK2020473950 

                  OR: Okresný súd B. Bystrica, odd.: Dr., vložka 80/S 
     (ďalej len objednávateľ) 

 

POSKYTOVATEĽ : Mesto Krupina 

    Svätotrojičné námestie č. 4/4, 963 01  Krupina 

                                               V zastúpení:  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta 

                                                Bankové spojenie: SK24 0200 0000 0000 2002 041 

                                                                               VÚB RP Krupina 

                                                IČO:  00 320 056  DIČ:  2021152540   
    (ďalej len poskytovateľ) 

   

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je propagácia loga, obchodného mena a služieb objednávateľa počas  

    XIV.  ročníka kultúrneho podujatia s názvom „Dni mesta Krupina“,  ktoré sa uskutoční v dňoch  

    3. júna - 5. júna 2022. 

  

Čl. II. 

Podmienky zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje za dojednanú cenu v spojení s predmetným podujatím zabezpečiť 

objednávateľovi reklamu formou zverejnenia reklamných tabúľ počas podujatia „Dni mesta Krupina“. 

Rovnako sa poskytovateľ zaväzuje propagovať služby objednávateľa prostredníctvom miestneho 

verejného rozhlasu, prípadne všetkých ďalších médií, ktoré budú slúžiť na reklamné účely v súvislosti 

s týmto podujatím.  

2. Po ukončení šírenia reklamy dohodnutou formou zašle poskytovateľ objednávateľovi preukázateľnú 

dokumentáciu potvrdzujúcu vykonanie dohodnutých služieb (fotodokumentácia, bulletin, 

videozáznam a podobne). Táto dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou daňového dokladu - faktúry, 

ktorú uhradí v lehote 14 dní objednávateľ poskytovateľovi za podmienky, že služby boli vykonané 

podľa dohodnutého rozsahu a kvality. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje dodať poskytovateľovi potrebné podklady na uplatnenie reklamných 

prvkov v termíne určenom poskytovateľom. 

4. Pri pochybnostiach alebo nedodržaní všetkých podmienok šírenia reklamy je objednávateľ 

oprávnený jednostranne alikvotne krátiť cenu plnenia, prípadne odmietnuť plnenie. 

5.  Zmluva sa uzatvára na obdobie od 03.06.2022 do 05.06.2022. 

 

 

 



 

Čl. III. 

Odmena a platové podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za dohodnutý predmet v Článku I. 

 

vo výške 300,- EUR /slovom: tristo eur/. 

  

 Objednávateľ zaplatí uvedenú sumu do 14 dní od doručenia faktúry vystavenej dodávateľom. 

 

 

Čl. IV. 

Záverečné ustanovenie 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení. 

2. Zmeny a doplnky zmluvy je možné vykonať formou písomného dodatku, podpísaného  obidvomi 

zmluvnými stranami. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

 

 

V Krupine, dňa 02.05.2022 

 

 

 

 

      za  objednávateľa:     za poskytovateľa: 

 

 

 

 

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

      Ing. Jozef Vahančík               Ing. Radoslav Vazan 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Ján Ungvarský   

 


