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Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii 

 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 veta prvá a nasl. Obchodného zákonníka 

a zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Zadávateľ reklamy: 

Zdravo a Chutne.com, s.r.o. 

Zapísaná na Okresnom súde Trnava vložka číslo: 39635/T 

sídlo: Šalgočka 61, 925 54 Šalgočka 

IČO: 50 791 079  

 

 (ďalej len ako „zadávateľ reklamy“) 

 

Prijímateľ reklamy: 

Základná škola Eduarda Schreibera 

sídlo:  Schreiberova 372,  020 61  Lednické Rovne 

IČO: 31202462 

v zastúpení:   Mgr. Ľuba Potočná, riaditeľka školy 

(ďalej len ako „prijímateľ reklamy“) 

uzatvárajú spolu túto zmluvu o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti. 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa prijímateľ reklamy zaväzuje pre zadávateľa reklamy osobne, alebo 

sprostredkovane po celú dobu trvania tejto zmluvy zabezpečiť vhodnú reklamu obchodného 

mena zadávateľa reklamy a to spôsobom, ako ustanovuje táto zmluva.  

2. Prijímateľ reklamy sa zaväzuje umiestniť reklamný leták, pozostávajúcu z loga a obchodného 

názvu spoločnosti zadávateľa reklamy. Tieto letáky je prijímateľovi reklamy povinný 
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poskytnúť zadávateľ reklamy a prijímateľ reklamy je povinný umiestniť ho v priestoroch 

prijímateľa reklamy . Toto umiestnenie je potrebné schváliť zadávateľom reklamy. 

 

Článok II. 

Odmena a spôsob jej úhrady 

1. Za vyššie uvedenú reklamnú činnosť je zadávateľ reklamy povinný v prospech prijímateľa 

reklamy zaplatiť cenu, ktorá je odvodená od finančných nákladov na Program Školské ovocie 

v peňažnej sume podľa aktuálnej hodnoty spotrebovaného ovocia a ovocných štiav                  

za aktuálne obdobie pre prijímateľa reklamy. 

2. Prijímateľ reklamy je povinný riadne a včas vyhotoviť na ťarchu zadávateľa reklamy faktúru    

za reklamné služby a to vo výške vynaložených finančných nákladov na Program Školské 

ovocie v plnej výške, so splatnosťou 10 dní.   

3. Prijímateľ reklamy je povinný riadne a včas poskytnúť daňový doklad za vynaložené finančné 

prostriedky zadávateľovi reklamy, ako prostriedok na preukázanie výšky vynaložených 

finančných prostriedkov na Program školské ovocie, od ktorých sa odvíja cena za poskytnutie 

reklamnej služby. 

4. Zadávateľ reklamy je povinný uhradiť stanovenú cenu za poskytnutie reklamy v lehote 

splatnosti faktúry podľa článku II.2 tejto zmluvy.  

 

Článok III. 

Trvanie zmluvných záväzkov 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť i účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a záväzky 

z nej trvajú do skončenia trvania Programu Školské ovocie. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Na práva a povinnosti účastníkov ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve sa primerane 

vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade ak niektoré 

ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 

ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v 

takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné či neúčinné ustanovenie 

ustanovením platným či účinným, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu 

ustanovenia neplatného či neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca 

právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Prijímateľ reklamy sa zaväzuje zabezpečiť preukaznosť a úplnosť účtovnej evidencie súvisiacej 

s Programom Školské ovocie.  
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3. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve   

len písomne po vzájomnej dohode. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení obdrží 

každá zo zmluvných strán. 

5. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle,    

že nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, 

súhlasia s jej obsahom a na znak toho, že obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej 

vôli, ju slobodne a vážne vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

 

V Lednických Rovniach , dňa 19. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________                                    _______________________ 

Zdravo a Chutne.com, s.r.o.                 Základná škola E. Schreibera                                                    

                     (Zadávateľ reklamy)                                                                         (Prijímateľ reklamy) 

 


