
ZMLUVA O REKLAME A PROPAGÁCII 
 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v 
znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. Zákona o reklame a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  
medzi 

  
Poskytovateľom: 

Obchodné meno:  Mesto Trebišov  
Sídlo:    M. R. Štefánika 862/204, 075 01 Trebišov  
Zastúpený:   PhDr. Marek Čižmár, primátor  
IČO:     00331996  

DIČ:     2020773590  
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka a.s. 

IBAN:     SK39 0200 0000 0000 1932 5622  
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
a  

  
Objednávateľom: 

Obchodné meno: MIRATO s.r.o. 

Sídlo: M. R. Štefánika 720/330, 075 01 Trebišov  
Zastúpený: Ján Tóth, konateľ  
IČO: 47474602  
DIČ: 2023891419  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.  

IBAN:  SK86 0200 0000 0043 1472 4851 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Vyššie uvedení účastníci, jednotlivo označovaní ako „objednávateľ“ a „poskytovateľ“, spoločne 

potom ako „zmluvné strany“, uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto Zmluvu o 

reklame a propagácii (ďalej len „zmluva“). 

 

I.  
Predmet zmluvy  

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zaistiť propagáciu, prezentáciu a reklamu 

objednávateľovi za podmienok dohodnutých touto zmluvou a záväzok objednávateľa zaplatiť 

poskytovateľovi za splnenie tohto záväzku nižšie dohodnutú cenu. 

 

II.  
Podmienky plnenia  

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť po dohode s objednávateľom reklamu a propagáciu v 

nasledujúcom rozsahu: 

a) poskytovateľ poskytne priestor na umiestnenie reklamy objednávateľovi formou banera v 

podobe poďakovania za príspevok na Dni mesta Trebišov 2022,  
b) za dodržanie platných právnych predpisov zodpovedá poskytovateľ. 

 

III. 

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=T%F3th&MENO=J%E1n&SID=0&T=f0&R=0


Cena a platobné podmienky  
1. Cena za plnenie podľa tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán ako cena pevná a 

záväzná a predstavuje: 750,- € (slovom: sedemstopäťdesiat EUR). 

2. Splatnosť faktúry – daňového dokladu je dohodnutá na 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. 

3. Daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 431/2002 Z.z. zákona o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov v platnom znení, musí byť uvedené číslo tejto zmluvy, prípadne číslo 

príslušného zmluvného dodatku. Nevyhnutnou súčasťou daňového dokladu musí byť 

fotodokumentácia splnenia predmetu zmluvy. 

4. Uhradenie ceny za plnenie sa považuje za uskutočnenú pripísaním príslušnej čiastky na účet 

vedeného poskytovateľom. 

 

IV.  
Doba trvania zmluvy  

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú v trvaní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

 

V.  
Etická klauzula  

1. Poskytovateľ prehlasuje, že vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, platnými normami a všeobecne uznávanými zásadami poctivého 

obchodného styku, pri zachovávaní morálnych štandardov a dodržiavania zásad obchodnej 

etiky. Poskytovateľ sa zaväzuje, že sa zdrží akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť zo 

strany tretích osôb považované za nemorálne, za konanie v rozpore s dobrými mravmi a v 

rozpore s obchodnou etikou. 

VI.  
Záverečné ustanovenia  

1. Zmluvné vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 

č.513/1991 Zb., obchodný zákonník v platnom znení, pokiaľ táto zmluva neurčí inak. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek spory, nezhody alebo nároky vyplývajúce z tejto 

zmluvy, budú riešiť prostredníctvom príslušného súdu v SR. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve musia byť uskutočnené formou písomných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán vždy na jednej 

listine. Písomnou formou sa vyžaduje aj zrušenie tejto zmluvy. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami, a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, ktoré sú autentické, z ktorých každá zmluvná 

strana obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po 

vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

V Trebišove, dňa 18.08.2022 

 

Za Poskytovateľa : Za Objednávateľa : 

 

 

..................................................... ....................................................  
PhDr. Marek Čižmár, primátor             Ján Tóth, konateľ   

https://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=T%F3th&MENO=J%E1n&SID=0&T=f0&R=0

