
ZMLUVA O REKLAME
r

i.
ZMLUVNÉ STRANY:

1. Objednávateľ:

Názov: .................
Sídlo: ...éí^£ÍliĹl£{.Ĺ±.Ĺ..€'f101 ^ŕ

Štatutárny zástupca: ^ ^^

ič o : ß ^^

Bankové spojenie: ./..dZ^ľ..d..Á.^ŕ..Í..^y

IBAN: ÁLÍ£J±0±..^£A?1£ <2^1 ^

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Dodávateľ:

Mesto Pezinok

Sídlo: Radničné námestie 7, Pezinok 902 14
IČO: 00 30 50 22

DIČ:2020662226

Štatutárny orgán: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Bankové spojenie: VÚB, a. s., pobočka Pezinok 

IBAN: SK 88 0200 0000 0000 22727112 

BIC: SUBASKBX

(ďalej len „dodávateľ“; objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“ a jednotlivo 

„zmluvná strana“)

u z a t v á r a j ú
V súlade s § 269 mlsek 2 Obchodného zákonníka (úlo zmluvu:

II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa realizovať pre objednávateľa reklamu formou 
propagácie firemného loga, v rozsahu a za podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve a záväzok 
objednávateľa poskytnúť potrebnú súčinnosť, predovšetkým podklady potrebné na riadne realizovanie 
reklamy, a uhradiť odplatu za reklamu v zmysle termínov a podmienok uvedených ďalej v tejto zmluve.

2. Reklama bude prezentovaná na podujatí:
Vinobranie Pezinok, ktoré sa uskutoční v dňoch 16.09. - 18.09.2022 (ďalej len „podujatie“).

3. Vinobranie Pezinok je zaregistrovaná ochranná známka dodávateľa. Dodávateľje samostatný územný 
samosprávny a správny celok Slovenskej republiky v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.



4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi peňažnú čiastku ako odplatu za reklamu v hodnote:

------
€ (slovom:..................................eur).

5. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť na podujatí reklamu objednávateľa, v nasledovnom rozsahu:
a) Firemné logo na webovej stránke mesta Pezinok
b) Firemné logo na letákoch k podujatiu
c) Firemné logo na informačnej tabuli v mieste konania podujatia.

6. Odplatu za reklamu uhradí objednávateľ do 10 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ 
odmenu uhradí na účet dodávateľa bezhotovostným platobným stykom s variabilným symbolom 104.

7. Na splnenie záväzku dodávateľa sa objednávateľ zaväzuje zaslať dodávateľovi svoj grafický návrh 
loga, ktorý bude prezentovaný, a to v elektronickej forme na adresy: 
Kristina.Prokesova@msupezinok.sk a Martina.Hajtmaková@msupezinok.sk, v krivkách na 
zverejnenie. Objednávateľ sa zaväzuje grafický návrh loga doručiť bez zbytočného odkladu po podpise 
zmluvy objednávateľom, najneskôr však do 3 pracovných dní po podpise zmluvy objednávateľom.

8. Dodávateľ nie je v omeškaní so splnením svojich povinností, pokiaľ objednávateľ nedoručil grafický 
návrh firemného loga, alebo ho nedoručil vo formáte umožňujúcom jeho zverejnenie na účely podľa 
tejto zmluvy, alebo neuhradil dodávateľovi odmenu za realizáciu reklamy v plnej výške.

9. Objednávateľ vyhlasuje, že je nositeľom všetkých majetkových práv k firemnému logu 
objednávateľa, ako aj k prípadným iným označeniam objednávateľa, ktoré dodávateľ bude používať pri 
realizácii reklamy pre objednávateľa. V prípade ak sa toto tvrdenie ukáže ako nepravdivé alebo 
nesprávne, bude objednávateľ znášať všetku škodu, ktorá v súvislosti s tým vznikne, resp. sa zaväzuje, 
že v plnom rozsahu, poskytne náhradu, obháji a zbaví dodávateľa zodpovednosti za škodu, ktorej môže 
byť dodávateľ v dôsledku takéhoto nesprávneho alebo nepravdivého vyhlásenia vystavený.

III.
TRVANIE ZMLUVY

1. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) realizáciou predmetu zmluvy a splnením súvisiacich zmluvných povinností zmluvných strán,
b) písomnou dohodu zmluvných strán,
c) písomným odstúpením od zmluvy podľa článku III. bod 2. zmluvy.

2. Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti 
ustanovené touto zmluvou. Pred odstúpením od zmluvy je odstupujúca zmluvná strana povinná druhú 
zmluvnú stranu písomne vyzvať na riadne plnenie povinností a poskytnúť jej dodatočnú lehotu na 
splnenie porušenej povinnosti v dĺžke najmenej 5 dní odo dňa prijatia písomnej výzvy.

3. Odstúpenie od zmluvy vyžaduje písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Zmluva 
vtákom prípade zaniká dňom doručenia prejavu vôle odstupujúcej zmluvnej strany druhej zmluvnej 
strane.

IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve dohodnuté sa primerane vzťahujú 
ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších príslušných predpisov Slovenskej republiky.

mailto:Kristina.Prokesova@msupezinok.sk


2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej s predmetom 
tejto zmluvy v zmysle osobitných všeobecne záväzných a rezortných predpisov vzťahujúcich sa k 
predmetu a účelu tejto zmluvy.

3. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných 
strán, vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, inak je zmena či doplnenie neplatné.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia dostane dodávateľ a 2 
vyhotovenia objednávateľ.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a 
v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

6. Zástupcovia zmluvných strán 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.

V , dňa^f.^2022 V Pezinku, dňaCjLv.Ú.. 2022

ižRb/l j T f-o ■ 

. f/l'f

J)rv tou r*
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