
ZMLUVA O REKLAME 
uzavretá podľa § 262, § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi 

Objednávateľ: 
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo 
ul. A . Hlinku I. 437 
Štatutárny orgán: Ing. Stanislav Paulík, predseda družstva 
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Prievidza 
Číslo účtu: 371974963/0900 
IČO: 00169005 
IČ DPH: SK 2020466668 

a 

Poskytovateľ: 
Mesto Prievidza 
Podateľňa MsÚ, Námestie slobody 14, Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Bankové spojenie : VÚB, a.s. pobočka Prievidza 
Číslo účtu : 16626-382/0200 
IČO: 00318442 
IČ DPH: SK 2021162814 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o reklame so vzájomne dohodnutým obsahom: 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť reklamu objednávateľa 
spôsobom konkretizovaným v bode 2.2 a záväzok objednávateľa zaplatiť 
poskytovateľovi za vykonané reklamné činnosti dojednanú odmenu. 

1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť reklamu objednávateľa tým, že vykoná propagáciu 
a šírenie dobrého mena objednávateľa v deň konania podujatia „Deň mestskej polície, 
ozbrojených a záchranných zložiek", ktoré sa bude konať pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí dňa 7. júna 2013 na letisku v Prievidzi, a to tak, že reklamnú tabuľu s logom 
objednávateľa osadí na viditeľnom mieste v priestoroch konania predmetného podujatia. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy riadne 
a v primeranej kvalite. 



Cl. II 
Odmena 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na celkovej odmene za reklamu vo výške 87,35 EUR (slovom: 
osemdesiatsedem eur 35 centov.) 

2.2 Poskytovateľ súhlasí s tým, že dohodnutá výška odmeny bude zo strany objednávateľa 
poskytnutá v naturálnej forme, a to vo forme sladkostí pre detí zúčastnené na podujatí 
uvedenom v ČI. I bod 1.2 najneskôr 7 dní pred jeho konaním. 

Záverečné ustanovenia 
3.1 Splnenie záväzku z tejto zmluvy poskytovateľ preukáže objednávateľovi 

fotodokumentačne, resp. iným vhodným spôsobom najneskôr do 7 dní odo dňa konania 
podujatia. 

3.2 Reklamnú tabuľu s logom vyhotovené na vlastné náklady dodá poskytovateľovi 
objednávateľ. 

3.3 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame 
v znení neskorších predpisov. 

3.4 Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného dodatku 
podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

3.5 Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 
strana dostane dve vyhotovenia. 

3.6 Táto zmluva nadobudne platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

ČI. III 

V Prievidzi dňa, 31.5.2013 

Ing. Stanislav Paulík 
predseda družstva 


