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ZMLUVA O REKLAME 
 
 
Obec Kynceľová 
adresa/miesto podnikania: Kynceľová 39, 974 01 Kynceľová 
IČO: 00647659 
DIČ: 2021108914 
IČ DPH:  
zastúpený: Ing. Martina Kubišová, PhD. 
registrácia:  
bankové spojenie: VÚB, a.s. 
IBAN: SK64 0200 0000 0031 5905 4055 
 
(ďalej iba „Poskytovateľ”) 
 
a 
 
SWAN, a.s. 
sídlo: Landererova 12, 811 09 Bratislava 
IČO: 47 258 314 
DIČ: 2120112522 
IČ DPH: SK2120112522 
zastúpená: Ing. Jurajom Ondrišom, predsedom predstavenstva 

Ing. Michalom Rybovičom, podpredsedom predstavenstva 
Ing. Miroslavom Strečanským, členom predstavenstva 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 6198/B 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
číslo účtu: 262 072 6338/1100, IBAN: SK21 1100 0000 0026 2072 6338 
 
(ďalej iba „SWAN“) 
(„Poskytovateľ“ a „SWAN“ spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
 
uzatvorili v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. túto Zmluvu 
o reklame (ďalej len „Zmluva“). 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Spoločnosť SWAN je v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v 

platnom znení podnikom, ktorý je oprávnený poskytovať elektronické komunikačné siete 
a elektronické komunikačné služby. 

2. Poskytovateľ je vlastníkom nehnuteľnosti, Dom služieb so súpisným číslom 1001, 
nachádzajúcej sa v okrese Banská Bystrica, obec Kynceľová, katastrálne územie 
Kynceľová, postavenej na parc. č. 635/10, zapísanej na LV číslo 374 vedenej na 
katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „nehnuteľnosť“) 

3. SWAN má záujem propagovať svoju činnosť prostredníctvom reklamného banneru 
umiestneného na časti nehnuteľnosti :plot (ďalej len „reklama“). 

4. Poskytovateľ má záujem poskytnúť časť nehnuteľnosti plot na umiestnenie reklamy. 
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5. Na základe tejto Zmluvy a počas celej doby jej platnosti sa Poskytovateľ zaväzuje 
poskytovať spoločnosti SWAN časť nehnuteľnosti a spoločnosť SWAN sa zaväzuje 
Poskytovateľovi platiť dohodnutú odmenu. 

 
 

Článok III. 
Doba platnosti 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 15.1.2020 do 14.1.2021. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak ani jedna zo zmluvných strán najmenej 35 

dní pred uplynutím doby určitej uvedenej v predchádzajúcom bode tejto Zmluvy 
písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončení platnosti tejto Zmluvy, 
Zmluva ostáva naďalej v platnosti a mení sa doba, na ktorú bola uzatvorená, z doby 
určitej na dobu neurčitú. 

3. Platnosť tejto Zmluvy sa počas doby určitej skončí: 
a) uplynutím doby určitej podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy, 
b) odstúpením v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení, 
c) dohodou zmluvných strán v písomnej forme. 

4. Platnosť tejto Zmluvy sa počas doby neurčitej skončí: 
a) dohodou zmluvných strán v písomnej forme, 
b) odstúpením v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení, 
c) písomnou výpoveďou v listinnej forme z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia 

dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvý deň mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

 
 

Článok IV. 
Účel a rozsah plnení zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa počas doby platnosti tejto Zmluvy zaväzuje, že prenechá časť 

nehnuteľnosti podľa čl. II bodu 3. Zmluvy spoločnosti SWAN, za účelom umiestnenia 
reklamy nasledovne: 

 
a) SWAN zabezpečí a umiestni reklamného banneru spoločnosti SWAN s rozmermi 

300x100 cm na plote po dobu trvania Zmluvy, 
b) Poskytovateľ zabezpečí nerušené užívanie časti nehnuteľnosti spoločnosti SWAN. 

 
 

Článok V. 
Cena 

 
1. Cena za prenájom časti nehnuteľnosti a umiestnenie reklamy je stanovená dohodou 

zmluvných strán vo výške 16,67 EUR (slovom: šestnásť celá šesťdesiatsedem EUR) / 
mesiac. K cene za služby bude pripočítaná platná DPH. Cena s DPH je konečná. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že SWAN zaplatí za prenájom časti nehnuteľnosti 
a umiestnenie reklamy cenu vopred za celé obdobie doby určitej. Poskytovateľ je 
oprávnený vystaviť faktúru po uzatvorení Zmluvy, ktorej predmetom bude cena za 
prenájom časti nehnuteľnosti v zmysle ods. 1 tohto článku Zmluvy za celú dobu určitú. 
Faktúry v zmysle tejto Zmluvy sú splatné 30 dní od doručenia. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu v súlade s platnými daňovými predpismi. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak má Poskytovateľ a SWAN vzájomné pohľadávky, tieto 
vzájomné plnenia si uhradia formou vzájomného započítania pohľadávok vo výške, 
v ktorej sa pohľadávky stretnú. Obe zmluvné strany so započítaním súhlasia. 
 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Právne vzťahy v tejto Zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. 
2. Ak táto Zmluva neustanovuje inak, tak akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, 

vzdanie sa práva, súhlas, schválenie alebo akákoľvek iná komunikácia, ktorá sa vyžaduje 
alebo je povolená podľa tejto Zmluvy (ďalej len ako „Oznámenie”), bude urobená v 
písomnej forme v slovenskom jazyku a bude sa považovať za doručenú, ak bude 
doručená osobne alebo poštovou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou a 
poštovným vopred uhradeným príslušným odosielateľom na adresu danej zmluvnej 
strany uvedenú v článku 1. tejto Zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorá bude v súlade 
s týmto bodom Zmluvy oznámená zmluvnej strane písomne najmenej 5 (päť) pracovných 
dní vopred. V prípade neúspešného doručenia Oznámenia doporučenou listovou zásielkou 
sa 3. (tretí) deň uloženia zásielky na pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. 
Akékoľvek Oznámenie podľa tejto Zmluvy bude považované za riadne doručené aj vtedy, 
ak adresát odmietne prevziať takéto Oznámenie. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží po jednom exemplári. 

4. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy sú možné len formou písomného dodatku. 
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. 
6. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 

pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

 
 
V Kynceľovej,                         V Bratislave,  
 
 
Za Poskytovateľa:            Za SWAN: 
 
 
 
_________________________    ___________________________ 
Ing. Martina Kubišová, PhD.              Roman  Vavrík  
Starosta obce       Generálny riaditeľ 
        SWAN, a.s. 
 
 
 
 
 
        ___________________________ 
        Michal Kemeník  
        Finančný riaditeľ 
        SWAN, a.s. 
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