
Z m l u v a  o  r e k l a m e 
Uzatvorená v zmysle Zák.č. 147/2001 o reklame v znení zák. č. 23/2002 Z.z. a zákona č. 525/2005 

Z.z. 
 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
 
  

1. Vykonávateľ :      Obec Rovinka  
                    900 41  Rovinka 350 
                        
 IČO:                   00 305 057                       
 Štatutárny zástupca:     JUDr. Milan Bombala, starosta obce      
 Bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a.s. 
            Č. účtu:       1802404001/5600         
 ďalej len vykonávateľ 
 
 
 

2. Objednávateľ:               Radoslav Martiniak 
      IČO:                                44 634706   

 Štatutárny zástupca:      Radoslav Martiniak 
 Bankové spojenie:      
 Č. účtu:       
 ďalej len objednávateľ 
 
 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
 
1. Predmetom zmluvy je  reklamná spolupráca reklamného partnera pri realizácii ôsmich 

divadelných predstavení pre deti v Kultúrnom dome v Rovinke v termíne január – 
marec 2013. 

 
 

 
 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
 
 
1. Vykonávateľ sa zaväzuje umiestniť logo spoločnosti na všetkých tlačových 

materiáloch súvisiacich s reklamou: na letákoch, plagátoch, v knižke návštev, atď. 



2. Vykonávateľ je povinný po ukončení podujatí dodať objednávateľovi kompletnú 
dokumentáciu, ktorá bude v plnom rozsahu hradená vykonávateľom. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť vykonávateľovi v záujme splnenia predmetu 
zmluvy článku I. kompletné informácie a primeranú súčinnosť, ďalej dodanie loga 
spoločnosti vo formáte určenom na grafické spracovanie. 

 
 

 
 
 

Článok III.  
Platobné podmienky 

 
 
1. Cena za predmet zmluvy podľa článku I. je 100,00 eur  ( slovom : jednosto eur). 
2. Objednávateľ uhradí vykonávateľovi za poskytnutú službu dohodnutú sumu na 

základe faktúry najneskôr do 14 dní od  jej vystavenia. 
 
 
 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
 
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4  expemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po dvoch exemplároch.  
 
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len obojstranným písomným prejavom 

zmluvných strán formou dodatku. 
 

4. Zmluvou neupravené podmienky tohto vzťahu sa posudzujú a riadia ustanoveniami 
Občianskeho a obchodného zákonníka.  

 
 

V Rovinke  dňa   09.01.2013 
 
 
 
 
 

  .......................................................  .......................................................... 
 Vykonávateľ                                                        Objednávateľ  
JUDr. Milan Bombala 
         starosta obce 
  

 


