
Zmluva o poskytnutí reklamnej plochy 
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. 

 
I. Zmluvné strany 
Mesto Kežmarok 
so sídlom:   Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok 
IČO:    00326283 
DIČ:   2020697184 
bank. spojenie:  UniCredit Bank Slovakia, a.s., pobočka Kežmarok 
č.ú.:    6608185127/1111 
zastúpený:   Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta 

/ďalej len „poskytovateľ“/ 
 
a 

Slovanet, a.s.   
zapísaný v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 2103/B 
 
so sídlom:  Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
IČO:    35 765 143  
DIČ:     2020254621 
bank. spojenie    
č.ú.    
zastúpený:  Ing. Peter Máčaj, predseda predstavenstva 

Ing. Peter Tomášek, člen predstavenstva 
   /ďalej len „objednávateľ“/ 
 
II. Predmet plnenia 
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť reklamný priestor na umiestnenie reklamy 
objednávateľa na podujatí „Vianočné trhy  2012“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa uskutoční 
v termíne od 11.12. 2012 do 13.12. 2012 v historickom centre Mesta Kežmarok za nižšie 
uvedených podmienok a záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu. 
  
III. Práva a povinnosti poskytovateľa 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť reklamný priestor pre reklamu obchodného mena a loga 
objednávateľa formou umiestnenia loga objednávateľa počas podujatia na pódiu pred budovou 
mestského úradu. 
 
2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť reklamný priestor a umiestniť reklamné nosiče podľa tejto 
zmluvy výlučne na základe grafických a obrazových podkladov dodaných objednávateľom; nie je 
oprávnený bez súhlasu objednávateľa uskutočniť žiadne zmeny dodaných podkladov. 
 
3. Poskytovateľ v termíne do 30.12.2012 doručí objednávateľovi 1 ks fotodokumentačného záberu 
z podujatia s väzbou na umiestnené logo objednávateľa podľa bodu III/1. 
 
IV. Práva a povinnosti objednávateľa 
1. Objednávateľ zabezpečí pre zabezpečenie úkonov poskytovateľa podľa bodu III/1 doručenia loga 
na reklamnom nosiči do sídla poskytovateľa v lehote do 10. decembra 2012. 

 
 



V. Zmluvná cena a platobné podmienky 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi zmluvnú cenu 1150,-€ 
(slovom jedentisícstopäťdesiat eur). Poskytovateľ nebude k tejto cene účtovať DPH. 
 
2. Zmluvná cena bude uhradená poskytovateľovi na základe vystavenej faktúry s náležitosťami 
daňového dokladu s lehotou splatnosti do 15 dní od jej vystavenia. 
 
VI. Spoločné ustanovenia. 
1. Táto zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka. Je 
uzatvorená na dobu určitú do doby jej vecného a účtovného naplnenia.  
 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
3. V prípade porušenia povinnosti zo strany jednej zo zmluvných strán je táto povinná uhradiť 
poškodenej zmluvnej strane náklady spojené so zabezpečením plnenia obsahu tejto zmluvy. Nárok 
oboch zmluvných strán na okamžité odstúpenie od zmluvy a na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
 
4. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými, 
alebo v prípade, ak táto zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich 
ustanovení. Na mieste neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také 
ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier 
platí ako dojednané ustanovenie také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu 
a účelu tejto zmluvy dojednané, keby na to zmluvné strany pamätali. 
 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé túto zmluvu uzatvoriť, oboznámili sa dôkladne s jej 
textom, tomuto porozumeli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 
 
6. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodnej vôle oboch zmluvných strán a to 
dodatkami uzatvorenými medzi stranami v písomnej forme. 
 
VII. Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 
Každá zmluvná strana obdrží jedno vyhotovenie. 
2.  Zmluva nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán, rozhodujúci je časovo neskorší 
dátum. 
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 
 
V Bratislave, dňa ....................................... 
 
 
 

V Kežmarku, dňa .............................. 
 

Za objednávateľa:  
Ing. Peter Máčaj 
predseda predstavenstva 
 
Ing. Peter Tomášek 
člen predstavenstva 

Za poskytovateľa:  
Ing. Igor Šajtlava, primátor mesta 
 
 
 
 
 

 


