
ZMLUVA O REKLAME 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodného zákon-

níka v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 147/ 2001 Z.z. o reklame 

v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:  HKS Forge, s.r.o.  

Sídlo: Mlynská 28, 040 01 Košice, prevádzka: Coburgova 84, 917 02 

Trnava 

v zastúpení:   Radovan Pobočík, Ing, Vladimír Kuracina 

     

IBAN:                

SWIFT:             SUBASKBX 

IČO:     36 684 597 

DIČ:     20 222 50 934              

IČ DPH:   SK 20 222 50 934 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vložka číslo: 

23782/V 

/ďalej len spoločnosť HKS Forge, s.r.o. / 

 

          a 

 

2.       Dodávateľ:   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Sídlo:    Hlavná 17,  917 01  Trnava 

          v zastúpení:   Ing. Martin Turčan, riaditeľ 

          Bankové spojenie:   

          IBAN:     

          IČO :    00 598 135 

          DIČ :    2021190963 

          IČ DPH :   SK2021190963 

          /ďalej len SKaŠZ/ 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

         Predmetom tejto zmluvy je propagácia a prezentácia obchodného mena a loga objednáva-

teľa ako „partnera“ na kultúrnom podujatí  „Radničné hry“, ktoré sa uskutoční v dňoch 

16. – 17.6.2019 na nádvorí radnice v Trnave. 

    

Čl. III. 

Povinnosti dodávateľa 

 

1. Dodávateľ  je povinný propagovať meno a logo objednávateľa ako „partnera“ na uvede-

ných kultúrnych podujatiach v nasledovnom rozsahu pre každé kultúrne podujatie jednot-

livo: 

•  plagáty A2 – plnofarebné, počet 30 ks 

•  citylight / Hlavná ulica/, 2 ks 

•  backlight /Hlavná ulica/, 2 ks  

•  bilboard, 1 ks v meste Trnava 

•  vstupenky na divadelné predstavenia /2/  2 ks na každé predstavenie   

   

2. Dodávateľ je povinný predložiť objednávateľovi príslušnú dokumentáciu o skutočnom 

plnení predmetu tejto zmluvy do 31.7.2019.     
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Čl. IV.  

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný dodať dodávateľovi logo v elektronickej forme v dohodnutom 

termíne. 

2. Za plnenie všetkých záväzkov a povinností dodávateľa zaplatiť dohodnutú finančnú 

čiastku vo výške 1 000,- Eur bez DPH. 

  

 

Čl. V. 

Cena platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za predmet tejto zmluvy v prospech dodávateľa 

v úhrnnej hodnote  podľa plnenia uvedeného v čl. III. tejto zmluvy, vo výške 1 000,- Eur 

(slovom: jeden tisíc Eur) bez DPH. K dohodnutej zmluvnej cene bude uplatnená DPH 

podľa platných právnych predpisov. 

2. Po podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami vystaví dodávateľ do 10 dní objed-

návateľovi faktúru na základe, ktorej bude dohodnutá cena uhradená bankovým prevo-

dom.  

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na vzťahy medzi  zmluvnými  stranami  neupravené touto zmluvou sa  vzťahujú  prí-

slušné ustanovenia  Obchodného  zákonníka a  ostatné všeobecne  záväzné predpisy  

platné v Slovenskej republike. 

2. Meniť alebo  dopĺňať  text  tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov do-

hodnutých v celom  rozsahu  a podpísaných  oprávnenými  zástupcami  oboch zmluv-

ných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva 

rovnopisy obdrží dodávateľ. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania  oboma zmluvnými stranami a    

účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a  

športových zariadení mesta Trnava ( www.skasz.trnava.sk ). 

5. Zmluva bola zverejnená    10.4.2019    ..................... 

 

    V  Trnave, dňa :    10.4.2019                                           

          

          

 

 

 

 

 

..............................................    ...............................................  

Ing. Martin Turčan    Radovan Pobočík, Ing. Vladimír Kuracina 

 riaditeľ SKaŠZk      konatelia 

http://www.skasz.trnava.sk/

