
 
 

Zmluva č. 2019/6 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii 
uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka 

a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ reklamy: RILINE,s r.o 

 Štiavnická 5140 
03401 Ružomberok 
 IČO:  36745821 
DIČ: 2022331036 
IČ DPH:SK2022331036 
 v zastúpení: Richtárik Branislav , konateľ 
 (ďalej len „objednávateľ“) 

 
 
Obstarávateľ reklamy:   

Obec  Ivachnová 
03483 Ivachnová 7 
 
IČO:  00590444 
v zastúpení: starostom  p. Vladimírom Guothom 
(ďalej len „obstarávateľ“) 
 
 
 

uzatvárajú  
zmluvu o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti 

za nasledovných podmienok: 
 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

 

1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať po celú dobu trvania tejto 
zmluvy reklamu obchodného mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v súlade s 
touto zmluvou, v zmysle platných právnych predpisov. Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať 
obchodné meno a logo objednávateľa podľa pravidiel dohodnutých v zmluve, na akcii 
 

Ples športovcov, Bursa, Cyrilo-metodské hody 
 
2. Objednávateľ poskytne obstarávateľovi, peňažné plnenie vo výške. 200,00 EUR, 

slovom  dvesto  eur  , na zabezpečenie reklamy a propagácie svojej firmy . 
 

3. Obstarávateľ, Obec Ivachnová sa zaväzuje: 
a) Zverejniť reklamu objednávateľa na  podujatiach, 
b) Zabezpečí propagáciu objednávateľa na svojej oficiálnej internetovej stránke  , kde uvedie 
logo a obchodné meno objednávateľa . 
c) Propagovať objednávateľa ako partnera na podujatí organizovaných  Obcou  Ivachnová 

 



Článok 2 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 14.7.2019 

2. Platnosť tejto zmluvy zaniká: 

a. nesplnením záväzkov dohodnutých v zmluve 
b. dohodou oboch zmluvných strán 

 
3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a je účinné odo dňa nasledujúceho po doručení 

druhej zmluvnej strane. 

4. Odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa nevzniká pre obstarávateľa nárok na vrátenie 

poskytnutého príspevku v článku 1., odstavca 2. 

5. Predĺženie zmluvného vzťahu bude riešené vzájomnou dohodou medzi objednávateľom a 

obstarávateľom dodatkom k tejto zmluve do siedmich dní pred ukončením platnosti tejto 

zmluvy. 

6. Pokiaľ objednávateľ najneskôr sedem dní pred ukončením platnosti tejto zmluvy nedostane 

žiadosť o predĺženie platnosti zmluvy, platnosť zmluvy končí dňom v tejto zmluve uvedeným.   

7. Po ukončení platnosti zmluvy je obstarávateľ povinný odstrániť predmet zmluvy  uvedený v 

článku 1. odstavca 3.  tejto zmluvy. 

 
 

Článok 3 
Osobitné ustanovenia 

 
 

1. Objednávateľ uhradí cenu uvedenú v článku 1. odstavec 2. prevodom na účet , v termíne do 5 
dní od podpísania tejto zmluvy. 
 

2. Zástupcovia účastníkov záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k uzatvoreniu tejto zmluvy, ich 
zmluvné prejavy sú vyjadrené zrozumiteľne, slobodne a vážne, bez pocitu tiesne alebo inak 
nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
3. Táto Zmluva je vyhotovená dvojmo,  pre objednávateľa a  pre obstarávateľa a zmluva 

nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania. 
 
 
V Ružomberku , dňa  31.1.2019 
 
 
                        Za objednávateľa:                                        Za obstarávateľa: 

        RILINE, s.r.o. Ružomberok                 Obec  Ivachnová   
       V zastúpení konateľom                                                                       v zastúpení      
             Richtárk Branislav                                       starostom  obce  p. Guothom                   
                                        


