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ZMLUVA O REKLAME, PROPAGÁCII a 
SPOLUPRÁCI 

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.147/2001 

Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ : KOLIBA Trade, s.r.o. 

Sídlo : Krivec 3057, 962 05 Hriňová 

Zastúpená : Ján Malatinec - konateľ 

IČO : 46 436 961 

DIČ                     :  2023381514 

IČ DPH : SK7120001438  

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Detva 

IBAN : SK07 0200 0000 0013 3375 8551  

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Banská Bystrica Oddiel: Sro, Vložka č. 21096/S 

Kontaktná osoba : ............................................. 

E-mail : marketing@kolibamilk.sk 

 

 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

 

Obstarávateľ : Obec Hrochoť 

Sídlo : Nám. Andreja Sládkoviča 

343/1, Hrochoť 976 37 

Zastúpená : Bc. Marian Mazúch 

IČO                     : 00313475 

DIČ                     : 2021115855 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.  

IBAN                  : SK4756000000001202613002 

Zapísaná              :  

Kontaktná osoba : Bc. Marian Mazúch 

E-mail                  : marian.mazuch@hrochot.sk 

 

 

(ďalej aj ako „Obstarávateľ“) 

 

   (spolu aj ako „Zmluvné strany“)

takto: 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto Zmluvy o reklame, propagácii a spolupráci (ďalej aj ako „Zmluva“) je vymedzenie 

vzájomných práv a povinností zmluvných strán pre realizácii reklamy a propagácii spoločnosti 

KOLIBA Trade, s.r.o. a realizácii spolupráce zmluvných strán v súvislosti s podujatím Hore tou 

Hrochoťou 2019, v priebehu obdobia účinnosti Zmluvy a to za podmienok a spôsobom 

vymedzeným v tejto Zmluve.   

 

 

Článok II. 
Odmena za reklamu a platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ a Obstarávateľ sa dohodli na zmluvnej odmene vo forme produktovej podpory: 
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3 ks Eidam údený veľký 

2 ks Eidam neúdený veľký 
1 ks AVIN Valec 
15 ks Tradičné maslo 250g 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Obstarávateľ je povinný zmluvnú odmenu podľa článku II. použiť výhradne na propagáciu 

objednávateľa ako reklamného partnera podujatia Hore tou Hrochoťou 2019. 

2. Obstarávateľ je povinný predložiť Objednávateľovi príslušnú dokumentáciu o zhotovení 

a prevedení reklamy. Dokumentácia k prevedeniu bude ako príloha ku faktúre, dokumentácia 

o zrealizovaní reklamy bude poskytnutá do 14 dní odo dňa konca platnosti zmluvy. 

3. Obstarávateľ je povinný pri obstaraní reklamy konať s náležitou odbornou starostlivosťou a 

podľa pokynov objednávateľa. 

4. Obstarávateľ je povinný chrániť dobré meno objednávateľa. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť obstarávateľovi 

odmenu a uhradiť nevyhnutné náklady vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

6. Obstarávateľ sa zaväzuje dodať svoje logo v elektronickej forme, zapožičia Obstarávateľovi 

reklamné nosiče a dodá reklamné predmety podľa svojich možností. 

 
 

Článok IV.  
Doba trvania a zánik zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa stáva platnou a účinnou okamihom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.  

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.8.2019 do 31.8.2019. Uplynutím tejto doby sa 

zmluvný vzťah založený touto zmluvou medzi zmluvnými stranami ukončuje. 

3. Táto zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán. 

4. Táto zmluva zaniká aj na základe jej výpovede, pričom túto zmluvu môže vypovedať 

ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu. 

5. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak je neplatná. 

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, 

v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 
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Článok V.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť k právnym úkonom, a svoju vôľu uzavrieť 

túto zmluvu prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, žiaden z jej účastníkov nekonal 

v tiesni, omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

2. Na ostatné, touto zmluvou neupravené vzťahy, sa primerane použijú príslušné ustanovenia 

zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka), autorského zákona a ďalšie právne predpisy 

platné na území Slovenskej republiky. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z toho jeden si ponechá Objednávateľ a jeden 

Obstarávateľ. 

4. Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušovať len formou písomných dodatkov, obojstranne 

odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o veciach obchodného tajomstva, ktoré sa 

im stanú známe v rámci zmluvných vzťahov. Inak zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením 

tohto obchodného tajomstva. 

6. Zmluvná strana doručuje písomnosti podľa tejto zmluvy resp. iné písomnosti na adresu druhej 

zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená 

druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa riadne odoslanú zásielku nepodarí doručiť, považuje sa 

zásielka za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku 

doručuje. Písomnosti je možné doručovať aj prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxom. 

V prípade, ak bola písomnosť doručovaná elektronickou poštou alebo faxom, za deň doručenia 

sa považuje deň prijatia elektronickej pošty alebo faxu zmluvnou stranou, ktorej bola určená, 

za podmienky, že táto písomnosť bola najneskôr do 3 (troch) dní doplnená doručením originálu 

písomnosti. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na 

základe Zmluvy alebo súvisiacich so Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik 

Zmluvy, a vrátane sporov medzi zmluvnými stranami o určení, či tu právo alebo právny vzťah je 

alebo nie je, predložia na rozhodnutie v rozhodcovskom konaní Stálemu rozhodcovskému súdu 

CADRE- Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe zriadenému záujmovým 

združením právnických osôb Centre for Arbitration and Dispute Resolution in Europe, sídlo: 

Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 45 744 980. Rozhodcovské konanie bude 

vedené podľa vnútorných predpisov rozhodcovského súdu, a to jedným rozhodcom 

ustanoveným podľa vnútorných predpisov Stáleho rozhodcovského súdu (vnútorné predpisy 

publikované na oficiálnej stránke www.centre-adr-europe.com). Zmluvné strany sa rozhodnutiu 

vydanému stálym rozhodcovským súdom v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto 

rozhodnutie bude pre zmluvné strany konečné a záväzné. Miestom rozhodcovského konania je 

Bratislava, Slovenská republika. 

8. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa aktívne podieľali na tvorbe obsahu tejto zmluvy 

a mohli obsah tejto zmluvy pri uzavretí zmluvy  individuálne ovplyvniť. 
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9. Každá zmluvná strana, ako aj jej zástupcovia uvedení pri označení zmluvných strán prehlasujú, 

že dávajú druhej zmluvnej strane, ako aj osobe, ktorá zmluvu vypracovala, súhlas 

so spracovaním ich osobných údajov v tejto zmluve v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. na účel 

vyhotovenia tejto zmluvy, jej evidovania, na účel jej predloženia príslušným orgánom a 

subjektom, ktoré o nej budú rozhodovať alebo overovať jej údaje. Doba platnosti tohto súhlasu 

je neobmedzená. Súhlas môže byť odvolaný kedykoľvek. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli na jeho základe o zmluvnom partnerovi 

druhou zmluvnou stranou spracované. Súhlas je vyjadrený podpismi na tejto zmluve. 

10. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tejto zmluvy je k okamihu jej podpisu kompletne vyplnený. 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu 

a jednotlivým pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, 

porozumeli im a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú. 

 
 
 
V Hriňovej , dňa 1.8.2019    V Hrochoti , dňa 2.8.2019 
 
 
Objednávateľ:    Obstarávateľ: 
 
 
 
 
 
..............................................................                                .......................................................  
 Ján Malatinec                                                                     Bc. Marian Mazúch  
          konateľ spoločnosti                                                              starosta obce Hrochoť   
  


