
  
 
 
 

Zmluva o reklame  
 

uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  
 

Zmluvné strany: 
Objednávateľ 
obchodné meno:     ENVIGEO, a.s. 
sídlo:                      Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 
zapísaný:                v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica 
                              oddiel: Sa, vložka číslo: 721/S 
zastúpený:              Ing. Jozef Gašparík, podpredseda predstavenstva 
IČO:                       31 600 891 
IČ DPH:                  SK2020454579 
bankové spojenie:   
číslo účtu:                
 
 
a 
  
Poskytovateľ: 
Názov:                    OBEC KYNCEĽOVÁ 
sídlo:                      Kynceľová 39, 974 01 Banská Bystrica 
zastúpený:              Ing. Martina Kubišová, PhD., starostka obce    
IČO:                       00 647 659 
DIČ:                       2021108914 
bankové spojenie:   
číslo účtu:                

 
 
 
 

I.  
Predmet zmluvy 

 
 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa prenájom priestoru 
počas podujatia „FIZOLŇOVÝ DEŇ 2019“, ktoré sa uskutoční dňa 20.07.2019 v obci Kynceľová. 
 

 
 

II.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť priestor na propagáciu v objektoch obce v čase konania 

podujatia „FIZOLŇOVÝ DEŇ 2019“ v obci Kynceľová. 
 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne uhradiť dohodnutú cenu za plnenie Poskytovateľa podľa tejto 
zmluvy a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť Poskytovateľovi na plnenie jeho zmluvných povinností. 

 
 
 

III.  
Cena predmetu zmluvy a spôsob jej úhrady 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet plnenia podľa tejto zmluvy vo výške 300,- EUR 

(slovom: tristo eur), ktorú zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi jednorazovo na účet Poskytovateľa 
uvedený v tejto zmluve po podpísaní zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
 

2. Cena zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy.     
 



 
 

3. Objednávateľ má právo žiadať od Poskytovateľa vrátenie svojho finančného plnenia podľa bodu č. 1 
tohto článku, ak by sa preukázalo, že predmet plnenia podľa tejto zmluvy nezodpovedá 
požiadavkám Objednávateľa na ktorých sa s Poskytovateľom dohodol. 

        
                                                                                                                                                                 
                                                      

IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 22.07.2019. 

 
2. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode obidvoch zmluvných strán, vo 

forme písomných dodatkov. 
 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 
 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia. 
 

5. Zmluvné strany sa so zmluvou oboznámili, porozumeli jej a na znak súhlasu ju podpisujú. 
 
 
 
 
V Kynceľovej, dňa                                                                                  V Kynceľovej, dňa 
 
 
 
 
 
 

Poskytovateľ                 Objednávateľ 
    Ing. Martina Kubišová, PhD                                                                               Ing. Jozef Gašparík 
     starostka obce Kynceľová                                                                        podpredseda predstavenstva 

                                                                                                                           ENVIGEO, a.s. 


