
ZMLUVA O REKLAME 
 

číslo: 88/2016 podľa § 269 ods. 2 Obch. Zákonníka 

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami: 

 

1.    Objednávateľ: 

Obchodné meno: Ing. Vít Drgon FI DRGON 

Sídlo: Slovenská 9, Palárikovo 

Zastúpený: Ing. Vít Drgon 

IČO: 32794321 

IČ DPH: SK 1020417552 

Bankové spojenie: SLSP 

Číslo účtu:  34753625/0900 

 

 

2.    Poskytovateľ: 

Obchodné meno: NOVOVITAL, príspevková organizácia 

Sídlo:   Hlavné námestie 7, Nové Zámky 

Zastúpený:  Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie 

E-mail:   novovital@novovital.sk 

IČO:   34014721 

IČ DPH:  SK2020143191 

Bankové spojenie: VUB Banka 

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 

kultúrneho podujatia  „ Oberačkové slávnosti 2016 “, ktoré sa koná v období od 16.9.2016 do 

17.9.2016 v Nových Zámkoch. 
 

 

Článok II. 

Odmena za reklamu a platobné podmienky 

 
1. Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade s ustanovením zákona č. 

18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene v prospech poskytovateľa 

vo výške : 

 

100 € bez DPH 

 

2. Cena  bude objednávateľom platená prevodným príkazom v prospech účtu poskytovateľa. 

Úhrada bude platená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorá bude splatná do 14 

dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 

Článok III. 

Trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne od 15.9.2016  resp. nasledujúci deň po dni jej zverejnenia poskytovateľom na jeho 

webovej stránke, podľa toho, ktorý deň nastane neskôr. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 17.9.2016. 
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3. Po ukončení platnosti zmluvy je poskytovateľ povinný odstrániť reklamu objednávateľa 

umiestnenú v zmysle tejto zmluvy.  

 

 

Článok IV. 
Všeobecné ustanovenia 

 
1. Objednávateľ zodpovedá za aktuálnosť a správnosť údajov o svojej firme. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi odmenu v súvislosti s plnením predmetu 

tejto zmluvy. 

 
 

Článok V. 

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. 

2. V prípade vzniku sporu vyplývajúcej 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 všeobecných súdov. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) vyhotoveniach. Objednávateľ i poskytovateľ obdržia 

jedno vyhotovenie.  
 

 

 

 

V Nových Zámkoch dňa 14.9.2016 
 

 

 

 
 ––––––––––––––––––––––                       ––––––––––––––––––––––– 

  objednávateľ              poskytovateľ 

                 Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


