
                                                                                                                                                   Z-16-2019 
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii 

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka 
a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 
Zmluvné strany 
Objednávateľ reklamy:  
BAUHAUS  s.r.o. 
Kremnička 3 
974 05 Banská Bystrica 
IČO: 47098414 
DIČ: 2023734790 
IČ DPH: SK2023734790 
 v zastúpení: Peter Hlinka, konateľ spoločnosti 
/ ďalej len, „objednávateľ“/  
 
a 
 
Obstarávateľ reklamy: 
Obec Horné Pršany 
Horné Pršany 11 
974 05 Horné Pršany 
IČO: 00313467 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko. a.s. 
Tvar účtu IBAN :  SK85 5600 0000 0013 3330 2001      
v zastúpení:  Ivan Dobrota 
(ďalej len „obstarávateľ“) 
uzatvárajú 
zmluvu o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti 
za nasledovných podmienok: 
 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať po celú dobu trvania tejto 
zmluvy reklamu obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v súlade s touto 
zmluvou, v zmysle platných právnych predpisov. Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať obchodné 
meno a logo objednávateľa podľa pravidiel dohodnutých v zmluve.  
 
2. Objednávateľ poskytne obstarávateľovi, sumu 150,00 EUR, slovom JednostopäťdesiatEur, na 
zabezpečenie reklamy a propagácie svojej firmy v rámci obecného podujatia  
„Deň obce Horné Pršany“, ktorá sa uskutoční  dňa  22.06.2019. 
 
3. Obstarávateľ, Obec Horné Pršany sa zaväzuje: 
 
- Zverejniť  logo objednávateľa na plagáte podujatia. 
-zabezpečiť propagáciu objednávateľa na svojej oficiálnej internetovej stránke počas propagácie  
Dňa obce Horné Pršany na www.horneprsany.sk 
 
 



Článok 2 
Doba trvania zmluvy 

 
1.Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2019. 
    Platnosť tejto zmluvy zaniká: 
a. nesplnením záväzkov dohodnutých v zmluve 

b. dohodou oboch zmluvných strán 
 
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné odo dňa nasledujúceho po doručení druhej 
zmluvnej strane. 

3. Odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu nesplnenia povinností podľa tejto zmluvy 
dodávateľom, vzniká pre obstarávateľa nárok na vrátenie poskytnutého finančného príspevku v 
článku 1., odstavca 2., ktorý je povinný obstarávateľ vrátiť do 3 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od 
zmluvy.  

 
Článok 3 

Osobitné ustanovenia 
 

Objednávateľ uhradí cenu uvedenú v článku 1. odstavec 2. prevodom na účet obstarávateľa,  
bankové spojenie: Bankové spojenie: Prima banka Slovensko. a.s.  
č.účtu: 1333302001/5600   IBAN :  SK85 5600 0000 0013 3330 2001      
v termíne do 7 dní od podpísania tejto zmluvy. 
 
2. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich zmluvné 
prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak nevýhodných 
podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 
 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom. 
 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
V Banskej Bystrici  dňa 07.06.2019 
 
 
Za objednávateľa:                                                                                              Za obstarávateľa: 
 
 
..........................................                                                                               ...............................................          
Bauhaus s.r.o.                                                                                                     Obec Horné Pršany  
 
 
 
 
  


