
Zmluva o reklame č. ZOR - 001 - SF I 2018 

L Zmluvné strany 

Objednávate/': RAVENa.s. 
Šoltésovej 42012, 017 OJ Považská Bystrica 
Zastúpený: Ing. Ľubomír Harvánek, predseda predstavenstva 

IČO: 31595804, JČ DPI!: SK2020416134 
Bankové spojenie: VÚB, a. s„ č. ú.: 42904437210200 

Zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Trenčín, Odd. : Sa, Vl. č.: 220/R 

ďalej len objednávateľ 

a 

Zlzotovitel': Obec Pružina 
Obecný úrad č. 415 

018 22 Pružina 

ďalej len zhotoviteľ 

Zastúpený: Michal Ušiak, starosta 

IČO: 00317730, DIČ: 2020684754 
Bankové spoj enie: VÚB a. s. , č. ú.: 2252737210200 

II. Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli o zabezpečení reklamy zhotoviteľom pre objednávateľa v rozsahu 

a spôsobom stanoveným v tejto zmluve. 

IIL Zmluvné 11stanove11ia 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
1. Zabezpečiť reklamu pre objednávateľa umiestnením loga spoločnosti RA VEN a. s. počas 

detského karnevalu, ktmý sa uskutoční 2 1. OJ. 2018 v obci Pružina na všeobecne viditeľnom 

mieste tak, aby reklama plnila svoj účel. 

2. V termíne do 7 dni od skončenia podujatia poslať objednávateľovi fotodokumentáciu 

s umiestnením j eho loga. 

3. Zhotoviteľ j e oprávnený v priebehu akcie uvedenej v bode 1 tohto článku požadovať 

premiestnenie loga na iné ním určené miesto. 

Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Dodať logo vhodné pre umiestnenie v priestoroch konania sa sútaže. 
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IV. Ce11a a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany stanovili cenu za reklamné služby dohodou na 200,- EUR. 
2. Táto čiastka bude splatná bankovým prevodom po podpise zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami. 
3. V prípade zistenia riadneho nesplnenia predmetu zmluvy zo strany dodávateľa je 

objednávateľ oprávnený vyplatenú cenu za vykonanie reklamy, resp. jej alikvotnú časť 
požadovať späť aje oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. 

V. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky .5p01y, ktoré medzi nimi vznikli alebo v budúcnosti 
vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane všetkých vedľajších vzťahov, 
nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, nárokov na náhradu škody, .':!porov o platnost: 
výklad alebo zánik tejto zmluvy alebo tejto rozhodcovskej doložky budú rozhodnuté 
v rozhodcovskom konaní podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu Slove nskej 
advokátskej komory, počet rozhodcov je 1, ustanovením rozhodcu je poverené predsedníctvo 
tohto rozhodcovského súdu, jazykom rozhodcovského konania je slovenčina, konanie bude 
písomné, rozhodcovská doložka sa posudzuje podľa práva Slovenskej republiky. 

2. Zhotoviteľ môže pohľadávky, ktoré mu vzniknú na základe tejto zmluvy voči objednávateľovi 
postúpiť tretím osobám alebo založiť alebo inak zaťažiť v pro!>pech tretích osôb len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednáva1eľa. 

3. Zmeny tejto zmluvy sú platné len na základe vzájomnej dohody, vo forme písomného dodatku 
k tej/o zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník zmluvy prevzal po 
jednom vyhotovení pri jej podpise. 

5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli, a na znak súhlasu s jej ustanoveniami ju dobrovoľne podpísali. 

V Považskej Bystrici, dňa 10. 01. 2018 

Za zhotoviteľa 

Obec Pružina 
Michal Ušiak 
starosta 

OBEC PRUZINA 
Obecný .úrad 

018 22 PRUZINA 415 
IČO: 06317730, DIČ: 2020684754 
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Za objednávateľa 
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