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ZMLUVA  O  REKLAME 
 

 

 

 

 

Objednávateľ: Róbert Jurových - NIKARA  

Sídlo: M.R. Štefánika 858/25, 963 01  Krupina  

Zastúpený: Róbert Jurových  

   

IČO: 30450365  

DIČ: 1020606565  

IČ DPH: SK1020606565  

Bankové spojenie: 2628781091  

Číslo účtu:   

Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okr. súdu ŽR OU r.č. 611-3498 

(v ďalšom texte len „objednávateľ“) 

 

 

Obstarávateľ:  Stredná odborná škola polygrafická 

Sídlo:  Račianska 190, 835 26 Bratislava 

Zastúpená:  Ing. Roman Šíp, PhD., riaditeľ 

  Ivana Račická, vedúca odbytu 

IČO:   00894915 

DIČ:   2020325186  

IČ DPH:   SK 2020325186 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   SK22 8180 0000 0070 0048 7551 

Registrácia: Zriaďovacia listina vydaná Úradom Bratislavského samosprávneho kraja, č. 

OŠK-151/2002 zo dňa 01.09.2002 v znení jej dodatkov č. 1 a č. 2. 

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

 

 

Článok I. 

Predmet a účel zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je propagácia obchodného mena Róbert Jurových  NIKARA 

v súvislosti s vydaním PAMÄTNICE SOŠ polygrafickej, kolektív autorov s cieľom podpory 

vzdelávania a školstva. 

 

 

Článok II. 

Povinnosti obstarávateľa 

 

Obstarávateľ sa zaväzuje: 

1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať po celú dobu tr-

vania tejto zmluvy propagáciu obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom 

a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi. 

2. Poskytnúť reklamný priestor objednávateľovi v súvislosti s publikáciou podľa čl. I. 

spočívajúci v prezentácii loga spoločnosti Róbert Jurových - NIKARA v danej publi-
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kácii na jednej strane formátu A4, zaradenej v záverečnej časti publikácie. Publikácia 

bude tlačená ofsetovou technikou tlače na obojstranne natieranom papieri. Podklady 

budú objednávateľom dodané v tlačovej kvalite vo formáte *.pdf. 

3. Zabezpečiť dokumentáciu o poskytnutí plnenia podľa čl. II bod 1. a 2. najneskôr  

30 dní pred vydaním publikácie. 

4. Obstarávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 147/2001 

Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi predpismi. 

 

 

Článok III. 

Povinnosti objednávateľa 

 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Pripraviť a dodať obstarávateľovi grafické podklady potrebné na realizáciu jednotli-

vých prvkov uvedených v článku II. tejto zmluvy. 

2. Odsúhlasovať realizačné riešenia a rozmiestnenia jednotlivých prvkov, uvedených 

v článku II. tejto zmluvy. 

3. Za plnenie všetkých záväzkov a povinností obstarávateľa zaplatiť dohodnutú finančnú 

čiastku. 

 

 

Článok IV. 

Dohoda o cene 

 

1. Za vyššiu uvedenú reklamnú činnosť sa zmluvné strany v súlade s ust. Z č. 18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli na cene za predmet zmluvy 

v prospech obstarávateľa v úhrnnej hodnote podľa plnenia uvedeného v článku II. tejto 

zmluvy, vo výške 833,33 €(slovom: osemstotridsaťtri eur tridsaťtri centov)                             

bez DPH. K dohodnutej zmluvnej cene bude uplatnená DPH podľa platných právnych 

predpisov. 

2. Cena za predmet zmluvy bude uhradená prevodným príkazom na účet obstarávateľa 

uvedenom v tejto zmluve. 

3. Dohodnutá cena obsahuje všetky oprávnené náklady obstarávateľa súvisiace s plnením 

záväzkov podľa tejto zmluvy a je stanovená ako cena maximálna. 

4. V prípade porušenia alebo nesplnenia záväzkov obstarávateľa je tento povinný vrátiť 

poskytnutú sumu do 15 dní. 

 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

 

1. Obstarávateľ vyhotoví objednávateľovi bezprostredne po podpise zmluvy faktúru vo 

výške dohodnutej v zmluve Č. IV. ods. 1. 

2. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia objednáva-

teľovi. 

3. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. 

4. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania finančných prostriedkov z účtu ob-

jednávateľa v prospech účtu obstarávateľa. 

5. Zabezpečenie potrebných záväzkov voči tretím osobám, vrátane ich finančnej úhrady, 

je povinnosťou obstarávateľa. 
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6. Objednávateľ je oprávnený bez zaplatenia vrátiť obstarávateľovi faktúru, ktorá je vy-

hotovená v rozpore s touto zmluvou alebo platným zákonom o DPH. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky obstarávateľa z tejto zmluvy voči objedná-

vateľovi, obstarávateľ nie je oprávnený postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu 

objednávateľa. 

 

 

Článok VI. 

Termín platnosti zmluvy 

 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.  

 

 

Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa môže zrušiť, zmeniť alebo dopĺňať vzájomne odsúhlasenými písom-

nými dodatkami, návrhy ktorých sú oprávnené predkladať obidve zmluvné strany. 

2. Obstarávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa 

dozvie od objednávateľa v súvislosti s touto zmluvou. Takisto sa zaväzuje nesprístup-

niť obsah tejto zmluvy tretím osobám, s výnimkou orgánov oprávnených právnymi 

predpismi. 

3. Obstarávateľ a objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať 

druhú zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, 

sídla, IČO, IČ DPH, oprávnených zástupcov bankového spojenia, čísla účtu, na ktorý 

majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach významných pre riadne plnenie tej-

to zmluvy. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliž-

šie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

5. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana ob-

drží po jednom vyhotovení. 

6. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že text tejto zmluvy dôsledne prečítali a že ten-

to vyjadruje ich slobodnú vôľu. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20.5.2022 

 

 

 

 

 

 

..................................................................  ................................................................... 

        Róbert Jurových        Ing. Roman Šíp, PhD. 

        riaditeľ        riaditeľ 


