
Zmluva o propagácii a reklame 
uzatvorená podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 

v platnom znení 
 

medzi 
 
 

Obchodné meno:    AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. 
Sídlo:                                          Osvetová 24, 821 05 Bratislava 
IČO:                                            36357065 
DIČ:                                            2022183515 
IČ DPH:                                      SK2022183515 
Zapísaná:                                   OR OS Bratislava I, Odd: Sro, vložka: 40469/B 
Bankové spojenie:                      UniCredit Bank 
Číslo účtu:                                  SK77 1111 0000 0014 2832 7025 
Zastúpená:                                 RNDr. Peter Krasnec PhD., MBA, Ing.Vítězslav Tymr, konatelia 
 

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

Obchodné meno:   obec Hrubý Šúr  
Sídlo:     Hrubý Šúr č.205, 903 01 Hrubý Šúr 
IČO:     00305987 
Zapísaná:     
Bankové spojenie:   UniCredit Bank, a.s. 
Číslo účtu:    SK20 1111 0000 0066 0249 7007 
V zastúpení:     Ing. Ladislav Gujber, starosta obce 
 

(ďalej len „ Poskytovateľ“) 
 

uzatvárajú túto Zmluvu propagácii a reklame (ďalej len „zmluva“). 

 
 
I. 

Predmet a účel zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je reklama firmy Objednávateľa u Poskytovateľa formou propagácie obchodného 

mena a loga Objednávateľa pri príležitosti konania podujatia: obecnej zábavy „ Deň obce- Rozlúčka s 
letom“, spôsobom v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „podujatie“); 

2. Poskytovateľ sa v zmysle bodu 1. tejto Zmluvy zaväzuje umiestniť logo a obchodné meno Objednávateľa 
na: 
- smetných nádobách umiestnených v areáli podujatia 
- na listine tomboly 
- na darčeku tomboly  
Cena za reklamné plnenie je 100 EUR, slovom: sto eur; 

3. Poskytovateľ je povinný pri realizácii reklamy podľa tejto Zmluvy záväzky vyplývajúce zo Zmluvy plniť riadne 
a včas v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
 
 
 

 



II. 
Termín plnenia 

1. Poskytovateľ  sa  zaväzuje  zaistiť  po  dohode  s  Objednávateľom reklamu a propagáciu v nasledujúcom   
     rozsahu:  

- Poskytovateľ poskytne priestor na umiestnenie reklamy vo forme loga a obchodného mena 
Objednávateľa v  priestoroch konania v obci Hrubý Šúr a to 27.8.2016 od 17.00 hod. Poskytovateľ 
poskytne propagáciu Objednávateľa v čase podujatia na smetných nádobách umiestnených v areáli 
podujatia, na listine tomboly, na darčeku tomboly.  

III. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi podklady potrebné na realizáciu povinností 
uvedených v článku 1. Zmluvy, a to v zmysle termínov a podmienok uvedených v Zmluve. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za realizáciu reklamy na základe riadneho a včasného splnenia 
podmienok Poskytovateľom uvedených v tejto Zmluve cenu uvedenú v tejto Zmluve a vzájomne dohodnutú 
Zmluvnými stranami. 

 

IV. 
Cena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi sumu vo výške 100,- EUR, slovom: sto eur za účelom 
plnenia predmetu tejto zmluvy. Hore uvedená finančná čiastka bude prevedená na účet Poskytovateľa na 
základe tejto zmluvy. 
 
 

V. 
Povinnosti Poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že použije finančné prostriedky výlučne na zabezpečenie propagácie 
objednávateľa podľa ustanovenia I. tejto Zmluvy. 

 
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať na základe vzájomne odsúhlaseného dodatku, ktorý bude tvoriť prílohu 
tejto zmluvy. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana, obdrží po 
jednom vyhotovení. 

2. Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich  zmluvná voľnosť 
nebola obmedzená. Táto zmluva bola uzatvorená bez nároku na odplatu, nebola uzavretá v tiesni, ani za 
nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. Súčasne vyhlasujú, že sa s touto 
zmluvou dôkladne oboznámili, porozumeli jej obsahu, v celom rozsahu s ňou súhlasia, na znak čoho ju 
podpisujú. Zmluva nadobúda platnosť  a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
 

V Bratislave, dňa  

 
 

......................................................             ...................................................... 
               Objednávateľ             Poskytovateľ 


