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                                                          Zmluva o reklame 

podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami 

 
1. Poskytovateľ:               Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi 

                                      Príspevková organizácia mesta 

                                          Ul. F. Madvu 11 

                                      971 01 Prievidza 

                                      Štatutár: Mgr. Dana Horná, riaditeľka KaSS 

                                      IČO: 00516988 

                                     IČ DPH: SK2021160317 

                                     IBAN: SK13 0200 0000 0000 0443 0382 

                                         BIC:   SUBASKBX 

      Email: dana.horna@prievidza.sk 

 
2. Objednávateľ:                 DSI DATA, a.s. 

                                    Nám. A. Bernoláka 377   

                                           029 01 Námestovo                

                                Štatutár: Mgr. Rastislav Dravecký, konateľ 

                                IČO: 36399493 

                                IČ DPH: SK2020129727 

                                Email: marketing@dsidata.sk 

                                    
                        
                           

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa poskytovateľ 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   

všeobecných   obchodných  podmienok  a platných právnych predpisov. 

 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávateľa 

na reklamnej tabuli na podujatí: 
 

- Banícky jarmok 2022, ktorý sa uskutoční v dňoch 09. 09. – 11. 09. 2022     

na Námestí J.C. Hronského v Prievidzi, 

 

          takisto na sociálnych sieťach: www.kasspd.sk, facebook kass, plagátoch  

          a sprievodných tlačových materiáloch. 

http://www.kasspd.sk/
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Článok II. 
Odmena za reklamu a platobné podmienky 

 
 

1. Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany dohodli na odmene v 
prospech poskytovateľa: 

 
Cena celkom :        1200 € plus DPH (slovom tísíc dvesto eur + DPH) 

 
2. Odmena bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu 

obstarávateľa. Úhrada bude platená na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom, ktorá bude splatná do  30 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. 

 
3. V cene je zahrnuté: 

a) Umiestnenie loga spoločnosti na verejných priestranstvách minimálne na dobu 

trvania zmluvy podľa čl. I tejto zmluvy. 

b) Umiestnenie loga na tlačených alebo elektronických reklamných materiáloch 

propagujúcich predmetné podujatie. 

c) Umiestnenie loga na facebookovú stránku a webovú stránku poskytovateľa na 

miesto, kde sa propaguje predmetné podujatie. 

 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje zaslať objednávateľovi do 30 dní fotodokumentáciu 

z podujatia, kde bude uverejnené logo spoločnosti. 

 

 

Článok III. 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť 

poskytovateľovi odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto 

zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 
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2. V prípade vzniku sporu vyplývajúcej z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa 

zmluvné strany budú snažiť vyriešiť ho vzájomným rokovaním.  

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana 

dostane jedno vyhotovenie. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

      V Prievidzi, dňa .................                V Prievidzi, dňa  ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 ––––––––––––––––––––––                             –––––––––––––––– 
            objednávateľ         poskytovateľ 
           DSI DATA, a. s.                                          Mgr. Dana Horná 
                                                riaditeľka KaSS 
 

 


