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ZMLUVA O REKLAME 
číslo: 55/2015 

uzatvorená podľa §269 ods.2 zák.č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník 
medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
1.    Objednávateľ: 
Obchodné meno: Ing.Vít Drgon Fi DRGON 
Sídlo:   Slovenská 9, 941 11 Palárikovo 
V mene spoločnosti koná: Ing.Vít Drgon 
Telefón:  0903431006 
E-mail:   fidrgon@fidrgon.sk 
IČO:   32794321 
IČ DPH:                 SK1020417552 
Bankové spojenie: SLSP 
Číslo účtu:  0034753625 
 
2.    Poskytovateľ: 
Obchodné meno: NOVOVITAL, príspevková organizácia 
Sídlo:   Hlavné námestie 7, 940 02 Nové Zámky 
V mene organizácie koná: Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 
E-mail:   novovital@novovital.sk 
IČO:   34 014 721 
IČ DPH:   SK 2020143191 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  1232669955/0200 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať reklamu 
obchodného mena objednávateľa a jeho loga, na reklamnom pútači umiestnenom na pódiu  
počas konania podujatia „ oberačkové slávnosti“  ktoré sa koná v čase od 18.9.2015 do 
19.9.2015 na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch. 
2.  Poskytovateľ vyhlasuje, že je oprávnený na plnenie uvedené v ods.1 tohto článku 
zmluvy. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje dodať poskytovateľovi včas (t.j. najneskôr 7 dní pred 
začiatkom konania podujatia v zmysle článku I.1. tejto zmluvy) podklady - informácie a grafické 
zobrazenie, ktoré majú byť v zmysle tejto zmluvy propagované na reklamnom pútači. 
Objednávateľ zodpovedá za aktuálnosť a správnosť údajov uvedených v ním dodaných 
podkladoch, ktoré majú byť umiestnené na reklamnom pútači. 

 
Článok II. 

Odmena za reklamu a platobné podmienky 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu, za reklamnú 
činnosť podľa tejto zmluvy sa zmluvné strany v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene odmeny vo výške : 100 €, slovom 
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dvesto eur, bez dane z pridanej hodnoty (DPH), t.j. 120 € vrátane 20% DPH. 
2. Odmena bude objednávateľom zaplatená bezhotovostne prevodom v prospech účtu 
poskytovateľa. Úhrada bude realizovaná na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorá 
bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť 
faktúru počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 
Článok III. 

Trvanie zmluvy 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť nadobudne  nasledujúci deň po dni jej zverejnenia poskytovateľom na jeho webovom 
sídle, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr. 
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 19.9.2015. 

 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bližšie 
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v platnom znení a všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia a písomnosti budú doručované poštou 
doporučene na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobným 
doručením.  V prípade, ak zmluvná strana doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú 
zásielku odmietne prevziať alebo doporučenú zásielku doručovanú poštou pošta vráti 
odosielateľovi ako neprevzatú v odbernej lehote alebo s označením „adresát neznámy“, 
považuje sa zásielka za doručenú tretím dňom po jej odoslaní. 
3. V prípade vzniku sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, sa 
zmluvné strany budú snažiť vyriešiť ho vzájomným rokovaním. V prípade, že sa takýmto 
spôsobom spor nepodarí vyriešiť, bude spor riešený prostredníctvom všeobecného súdu 
Slovenskej republiky. 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Objednávateľ i poskytovateľ 
obdržia po jednom vyhotovení.  
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu 
neuzatvorili pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluva obsahuje ich 
pravú, vážnu a slobodnú vôľu a na znak súhlasu zmluvu bez výhrad podpisujú. 
 
V Nových Zámkoch dňa 10.09.2015 
 
 
 
 
 ––––––––––––––––––––––    ––––––––––––––––––––––– 
 objednávateľ      poskytovateľ 


