
ZMLUVA O REKLAME 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

  
  

Čl. I 
Zmluvné strany 

  
Objednávateľ: Obec Modrany 
IČO: 00306584 
DIČ: 2021046709 
IČDPH: SK2021046709  
Sídlo: Hlavná 337, 94633 Modrany  
 

(ďalej len „objednávateľ “) 

Poskytovateľ: Generation C media s.r.o. 

IČO: 44 632 39 
DIČ: 2022776602 
IČDPH:  SK2022776602 
Sídlo: Leányvárska 445, 946 39 Iža 
Prevádzka: Tržničné námestie 4810, Komárno 
Bankové spojenie:  SK04 0900 0000 00021288 9905 
  
 (ďalej len „poskytovateľ“) 
  
  

  
  

Článok II 
Predmet zmluvy 

  
1. Predmetom Zmluvy o šírení reklamy (ďalej len „zmluva“) je zabezpečenie           

propagácie činnosti objednávateľa poskytovateľom podľa nižšie dohodnutých       
podmienok (ďalej len „reklamná kampaň“) podujatia Modranské vínne korzo.         
Trvanie kampane je 35 dní, začiatkom od 27.8.2018 do 30.9.2018 

  
Čl. III. 

Práva a povinnosti poskytovateľa 
  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy poskytovať 
objednávateľovi reklamné plnenia, ktoré je podrobne rozpísané na 
objednávkovom formulári ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 



2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení 
tejto zmluvy.  
 

3. Poskytovateľ má právo na zaplatenie ceny za reklamné plnenie dohodnutej v Čl. V. 
zmluvy. 

 
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti objednávateľa 

  
1. Objednávateľ má právo na reklamné plnenia podľa Čl. III. tejto zmluvy. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne do 7 dní po podpise zmluvy spracovať a            

doručiť poskytovateľovi podklady potrebné pre zverejnenie reklamy podľa Čl. III.          
tejto zmluvy v elektronickej podobe. 

3. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje uhradiť poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa Čl.          
V. tejto zmluvy spôsobom tam dohodnutým.  

4. Objednávateľ udeľuje podpisom tejto zmluvy oprávnenie poskytovateľovi na        
používanie jeho obchodného mena a ochrannej známky, avšak iba v rozsahu,           
medziach a spôsobom potrebným na plnenie zmluvy; a to na čas jej reálneho             
trvania. 

  
  

Čl. V. 
Zmluvná cena a spôsob platby 

  
1. Cena za reklamné plnenie podľa Čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou            

zmluvných strán podľa Zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. v jeho platnom znení a              
predstavuje celkovú čiastku 5288,80 EUR s dph 

  
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu vo výške podľa bodu 1.           

tohto článku na jeho účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy nasledovným spôsobom: 
·   1739,60 ,- EUR  do 3 dní od podpísania tejto zmluvy 
·   1739,60 ,- EUR  do 15 9.2018 
·   1739,60,- EUR do 23.9.2018 ( 7 dní pred udalosťou ) 

           vždy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom. 
  
  

Čl. VI. 
Ukončenie zmluvného vzťahu 

  
1. Zmluva môže byť ukončená len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a            

jedine písomnou formou. 
  
  

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 



  
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu do 30.9.2018 
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomnou formou, a to na základe              

súhlasu obidvoch zmluvných strán. 
3. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené, riadia sa podľa príslušných             

ustanovení Obchodného zákonníka. 
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými          

stranami. 
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z toho po dva pre každú zmluvnú             

stranu. 
  
 
 
 
 
 
Objednávateľ : Obec Modrany  
 
 
 
 
 
Poskytovateľ : Generation C media s.r.o. 
 

  
  
  

  
  
  
 


