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ZMLUVA O REKLAME 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva”) 
 

uzavretá medzi: 
 

Objednávateľ: KOBIT-SK, s.r.o. 

sídlo:  ul. M. R. Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín 
v zastúpený: Ing. Ján Zajac, Jaroslav Kecera – konatelia spoločnosti 

IČO:  31641440 
DIČ:  2020425968 

IČ DPH:     SK2020425968    
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Ţilina, oddiel Sro, vloţka č. 3031/L 

(ďalej len „objednávateľ”)  
 

a 

 
Poskytovateľ:     Oravská galéria v Dolnom Kubíne  

sídlo:      Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín 

v zastúpení:     PhDr. Eva Ľuptáková 
IČO:                                    36145050    

DIČ:  2021442071  (neplatca DPH) 
Banka:       

Číslo účtu:      
IBAN:       

(ďalej len „poskytovateľ”)  
(ďalej spolu tieţ „zmluvné strany” alebo osobitne „zmluvná strana”) 

 

 

 

1. Predmet zmluvy 

  
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť reklamu formou propagácie 

obchodného mena a loga objednávateľa na akciách konaných pri príleţitosti 50. výročia  založenia 
Oravskej galérie v termíne do 31.12.2015 v priestoroch Ţupného domu v Dolnom Kubíne. 

 
 

 

2. Cena a platobné podmienky 
 

Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade s ustanovením zákona č. 18/96 Z. z. 
o cenách znení neskorších predpisov dohodli na cene 250 € v prospech poskytovateľa.  

 
 

 

3. Trvanie zmluvy 
 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia poskytovateľom na jeho webovej stránke.  

Moţnosti ukončenia platnosti zmluvy pred uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená: 
- dohodou zmluvných strán 

- výpoveďou z dôvodu neplnenia jej dojednaní 
- výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede druhou stranou  
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4.  Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Poskytovateľ sa zaväzuje: 

- vyhotoviť a odoslať objednávateľovi dôkazovú fotodokumentáciu z realizácie reklamy do 

31.12.2015 elektronickou formou 
- realizovať reklamu len takým spôsobom, na ktorom môţe mať objednávateľ odôvodnený 

záujem, t.j. najmä spôsobom dôstojným, efektívnym a spĺňajúcim účel reklamy 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
- poskytnúť poskytovateľovi podklady potrebné na realizáciu povinností uvedených v predmete 

zmluvy 
- zaplatiť za realizáciu reklamy na základe riadneho a včasného splnenia podmienok 

poskytovateľom uvedených v tejto zmluve  

 
 

5. Záverečné ustanovenia 
 

Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy, a v tejto zmluve bliţšie neupravené, 
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

Táto zmluva je vyhotovená v  dvoch vyhotoveniach, pre kaţdú zmluvnú stranu po jednom. 
 

 
 

 

 
V Dolnom Kubíne, dňa 02.11.2015 

 
 

 

 
 

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

 Ing. Ján Zajac v. r.     PhDr. Eva Ľuptáková, v. r. 
 Jaroslav Kecera, v. r.      

  

 
 
 


