
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru 
uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka medzi: 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: 
Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
IBAN: 
Swift kód: 
V zastúpení: 

BCSS, s.r.o. 
Dedovec 1841/359, 017 01 Považská Bystrica 
36338931 
SK 2021914730 
ČSOB, a.s. Bratislava 
Pobočka Považská Bystrica 
4008036508/7500 
SK7875000000004008036508 
CEKOSKBX 
Ing. Eva Belásová 

Objednávateľ: 

Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Zastúpená: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) 
Zriadená zákonom č. 155/1997 Z.z., o zriadení Trenčianskej univerzity 
v Trenčíne 
Študentská 2, 911 50 Trenčín 
31118259 
2021376368 
Štátna pokladnica, Bratislava 
SK58 8180 0000 0070 0024 0911 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 

I. Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie reklamného priestoru v rámci konania 

medzinárodnej vedeckej konferencie: Ekonomika, management, financie a sociálne 
atribúty ekonomického systému, ktorá sa uskutoční 22.-26.6.2016 v Dubrovníku, hotel 
Uvala (Chorvátsko). 

2. Poskytovateľ prehlasuje je, že je oficiálny organizátor tejto konferencie. 
3. Poskytovateľ umožní objednávateľovi reklamovať jeho aktivity v oficiálnych 

dokumentoch konferencie v nasledovnom rozsahu: 
• umiestni logo fakulty na oznam o konaní konferencie na intérnete a v Zborníku 

abstraktov z tejto konferencie; 
• uvedie názov fakulty ako organizátora konferencie na intérnete a v Zborníku 

abstraktov z tejto konferencie; 
• uvedie mená 3 zamestnancov fakulty v pozícií členov vedeckého výboru 

a meno jedného zamestnanca v pozícií podpredsedu vedeckého výboru na 
intérnete a v Zborníku abstraktov z tejto konferencie; 

• uvedie mená 3 zamestnancov fakulty v pozícií členov organizačného výboru 
konferencie na intérnete a v Zborníku abstraktov z tejto konferencie; 

• uvedie mená zúčastnených zamestnancov spolu s názvom fakulty v programe 
konferencie, z toho meno jedného účastníka konferencie, ktorý bude 
reprezentovať fakultu na plenárnom zasadnutí konferencie uvedie s názvom 
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funkcie podpredseda vedeckého výboru konferencie v Zborníku abstraktov 
z tejto konferencie. 

II. Cenové a platobné podmienky 
1. Cena za poskytnutie reklamného priestoru je 1.500,00 EUR bez DPH. 
2. Užívateľ zaplatí za poskytnutie reklamného priestoru poskytovateľovi uvedenú sumu 

do 15 dní po podpísaní zmluvy na príslušné číslo účtu a najneskôr do 10.12.2015. 

III. Ďalšie náležitosti zmluvy 
1. Prijímateľ predloží poskytovateľovi podklady pre tlač loga fakulty do 15 dní od 

uzatvorenia tejto zmluvy a najneskôr do 10.12.2015. Prijímateľ predloží zoznam 
zamestnancov, ktorí budú uvedení v pozícií členov vedeckého a organizačného výboru 
do 15 dní od uzatvorenia tejto zmluvy a najneskôr do 10.12.2015. Tieto podklady 
predloží prijímateľ v elektronickej forme. 

2. Prijímateľ obdrží 5 kusov Zborníka abstraktov najneskôr do 22.6.2016. 

IV. Záverečné ustanovenia 
1. Zmena a doplnky tejto zmluvy môžu byť realizované len formou písomných dodatkov 

na základe dohody oboch zmluvných strán. 
2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden exemplár. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, zmluvu uzatvorili 

slobodne, bez nátlaku, bez nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zúčastnených 
strán, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

V Považskej Bystrici 

Poskytovateľ: Objednávateľ: 

/ Ing. Eva Belásová ' doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor 
konateľ rektor 
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