
 
 

 

 
 

 
ZMLUVA  O REKLAME č.  

uzatvorená podľa ustanovenia § 269  odst. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:   ADITIO, s. r. o.  
       Golianova 109/977, 949 12 Nitra 
  Zastúpený:  Ing. Zuzana Červenáková, konateľ  
      IČO:     46 951 865 
      DIČ:    2023667129 
      IČ DPH:    spoločnosť nie je platcom DPH 
      Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a. s. 
      Číslo účtu:    4017304068/7500 
      Zapísaný:               v Obchodnom registri Okresného súdu odd. Sro, číslo: 33361/N 
 

(ďalej len „ objednávateľ“) 
 

 
2. Poskytovateľ:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v  Košiciach 
    Šrobárova 2 
    040 81 Košice 

Zastúpený:  prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor  
IČO:   00397768 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 
Číslo účtu:   7000074335/8180 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 

 
Článok II. 

Predmet zmluvy 
 
Predmetom tejto zmluvy je odplatné zabezpečenie reklamy pre objednávateľa 
prostredníctvom reklamného panelu (bannera) s obchodným menom a  logom 
objednávateľa, ktorý bude umiestnený v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton počas 
Reprezentačného bálu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa koná dňa     
24. 1. 2014. 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zverejniť obchodné meno a  logo objednávateľa  na reklamnom 

paneli (banneri) v priestoroch hotela DoubleTree by Hilton Košice na Reprezentačnom 
bále UPJŠ v Košiciach  dňa   24  1. 2014 a na kartičkách s programom, ktoré budú 
umiestnené na stoloch u sediacich hostí. 

 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy zabezpečiť a vykonávať všetky 

úkony súvisiace s predmetom zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou v dohodnutom 
rozsahu, v termíne a za podmienok, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ sa 
zaväzuje uhradiť cenu reklamy uvedenú v čl. IV. tejto zmluvy. 



3. Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa preukázateľnosť plnenia 
predmetu tejto zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy vhodnou formou, a to najmä spracovaním 
fotodokumentácie.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi včas príslušné podklady (materiály, 
logo, banner) a informácie, potrebné na zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy. 
 

Článok IV. 
Cena reklamy a platobné podmienky 

 
1. Cena predmetu zmluvy je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 

v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Cena 
reklamy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 500 Eur s 20 % DPH (slovom: 
päťsto Eur s DPH). 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu predmetu zmluvy, uvedenú 
v ods. 1 tohto článku na základe faktúry, ktorú vystaví  poskytovateľ po podpise tejto 
zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na  7 dňovej splatnosti faktúry. 

3. V prípade omeškania s úhradou ceny predmetu zmluvy je poskytovateľ oprávnený od 
objednávateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za 
každý deň omeškania. 

 
Článok V. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to 

písomnými dodatkami. 
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenia. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ďalšie vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť 

príslušnými všeobecnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.  - Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov.  

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu 
a na znak prejavu slobodnej, určitej a vážnej vôle ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 V Nitre dňa 23. 1. 2014           V Košiciach dňa 23. 1. 2014  
 
 Za objednávateľa:           Za poskytovateľa: 
 
 

 

.................................................                                  .............................................................. 
     Ing. Zuzana Červenáková                                      prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 
                   konateľ                                                                                rektor  

                                     

 
   

 


