
 

ZMLUVA O REKLAME 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 

s prihliadnutím na ustanovenia Zákona NR SR č.147/2001 Z.z. o reklame 

 

 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

 

Názov:  ASBIS SK spol. s r. o.                 

Sídlo:   Tuhovská 33, 831 06 Bratislava  

Zastúpený:  Ing. Jozef Hegyi, konateľ a Ing. Zoltán Kanávor, prokurista  

IČO:   313 82 541 

DRČ:   SK2020334195     

IČ DPH:   2020334195   

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:   

Právna forma:  Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 7820/B  

 

(ďalej len objednávateľ) 

 

2. Zhotoviteľ:                         

Názov:   Centrum vedecko-technických informácií  

   Slovenskej republiky 

Sídlo:    Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

V zastúpení:  prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ 

IČO:   00151882 

DIČ:   2020798395 

IČ DPH:                      SK2020798395 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000064743/8180 

Zriadené :  Ministerstvom školstva SR ako príspevková organizácia, na  

   základe zriaďovacej listiny zo dňa 25. 1. 2002 

 

(ďalej len zhotoviteľ) 

 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je povinnosť zhotoviteľa propagovať objednávateľa ako reklamného 

partnera, formou uvedenou v článku IV. tejto zmluvy a povinnosť objednávateľa zaplatiť 

zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané činnosti podľa tejto zmluvy odmenu.  



 

Článok III. 

Odmena 

 

1. Za riadne a včas vykonané činnosti zhotoviteľom podľa tejto zmluvy poskytne  

objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú odmenu vo výške 833,34 EUR (slovom: 

osemstotridsaťtri EUR 34/100)bez DPH. 

 

2. Objednávateľ poukáže odmenu vo výške 833,34 EUR bez DPH  prevodným príkazom na 

účet zhotoviteľa na základe doručenej  faktúry. Právo fakturovať vzniká nasledujúcim 

dňom po nadobudnutí účinnosti zmluvy t. j. deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom na Úrade vlády SR. Prílohou faktúry budú všetky tlačoviny so zverejneným 

logom objednávateľa.  

 

3. V prípade, ak vystavená faktúra nemá všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle 

platnej právnej úpravy alebo je v rozpore s touto zmluvou, objednávateľ má právo vrátiť 

takúto faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom splatnosť faktúry začne plynúť až 

odo dňa doručenia takej faktúry objednávateľovi, ktorá obsahuje všetky náležitosti 

daňového dokladu, resp. je v súlade s touto zmluvou. 

 

4. V prípade porušenia alebo nesplnenia záväzkov zhotoviteľa  vyplývajúcich z tejto zmluvy 

bude zmluvná odmena znížená o ekvivalentnú hodnotu porušeného alebo nesplneného 

záväzku stanovenú objednávateľom.  

 

Článok IV. 

Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa 

  

1. Zhotoviteľ je povinný propagovať objednávateľa ako reklamného partnera formou 

zverejnenia loga objednávateľa na svojej webovej stránke a na všetkých tlačovinách 

(propagačný plagát, pozvánkach, baneroch a i.), týkajúcich sa 75. výročia CVTI SR. 

       

2. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi logo v elektronickej forme, ktoré zhotoviteľ 

použije na  propagáciu objednávateľa podľa bodu č. 1 tohto článku. 

     

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa do troch mesiacov od 

uzavretia zmluvy zmluva nezverejní, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

 

 



2. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe  

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej 

republiky, resp. v Obchodnom vestníku.  

 

3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť podľa potreby zmenené, doplnené,  

rozšírené alebo podrobnejšie špecifikované len formou písomných dodatkov k zmluve, 

obojstranne podpísaných štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán, prípadne ich 

oprávnenými zástupcami. 

 

4. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

uvedenými v úvode tejto zmluvy a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zrušiť túto zmluvu je možné len vzájomnou dohodou, 

alebo formou jednostrannej výpovede s jednomesačnou výpovednou dobou, ktorá začne 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Výpoveď môže dať  

ktorákoľvek zmluvná strana. 

 

6. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej 

obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej 

a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne 

nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne 

podpísali. 

 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť 

nie je ničím obmedzená. 

 

8. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

 

  Za  objednávateľa                                             Za zhotoviteľa 

 

 

   V Bratislave dňa.....................          V Bratislave dňa..................... 

                   

                   

 

     ____________________________                               __________________________  

      Ing. Jezef Hegyi        prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 

            konateľ ASBIS              riaditeľ CVTI SR 


