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Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru 
uzavretá podľa § 269 ods. (2) zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Objednávateľ:   CURADEN Slovakia s.r.o. 

sídlo:   Na Výslní 17, 821 05 Bratislava 

IČO:    35 948 213    

IČ DPH:  SK2022038315 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel: Sro, vložka číslo: 37025/B 

v zastúpení:  PaedDr. Anna Vajdová, konateľ 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ:  Základná škola  

sídlo:   M. Rázusa 1672/3, 96001 Zvolen 

IČO:  37888421 

v zastúpení: Mgr. Ondrej Kanka, riaditeľ 

Bankové spojenie  

IBAN:  SK __________________________________________________ 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi v priestoroch svojho školského 

výchovno-vzdelávacieho zariadenia priestor na umiestnenie zberných nádob na použité kefky 

(ďalej len „Zberné nádoby“) s ochrannou známkou „CURAPROX“ používanou 

Objednávateľom (ďalej len „Reklamný priestor“) a v rámci neho zaistiť propagáciu 

projektov Eko Alarm a Ekovír Objednávateľa za podmienok podľa Zmluvy a Objednávateľ sa 

zaväzuje zaplatiť za to Poskytovateľovi odplatu podľa Zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Reklamný priestor v nasledujúcom 

rozsahu a za nasledujúcich podmienok: 

• zabezpečiť umiestnenie minimálne dvoch (2) kusov Zberných nádob a informačných 

printových materiálov (ďalej len „Reklamné predmety“), a to na viditeľnom a priamo 

dostupnom mieste pri hlavnom vchode do školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia 

Poskytovateľa. 

• urobiť tak v období od 01.02.2018 do 31.12.2018.  

3. Objednávateľ na vlastné náklady zabezpečí Zberné nádoby, ktoré sa Poskytovateľ zaväzuje od 

Objednávateľa prevziať a umiestniť v Reklamnom priestore. Objednávateľ taktiež na vlastné 

náklady zabezpečí prevzatie/výmenu naplnených Zberných nádob a po skončení Zmluvy 

prevezme Reklamné predmety od Poskytovateľa.  
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Článok II. 

Odplata za poskytnutie Reklamného priestoru  

1. Odplata za poskytnutie Reklamného priestoru podľa Zmluvy je zmluvnými stranami 

dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako 

pevná a záväzná vo výške 150,- EUR (slovom: jednostopäťdesiat eur) bez DPH (ďalej len 

„Odplata“). 

2. Objednávateľ na základe daňového dokladu obsahujúceho všetky náležitosti podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov zaplatí Odplatu Poskytovateľovi na jeho účet uvedený 

v úvode Zmluvy do 30 dní od podpisu Zmluvy Poskytovateľom a jej doručenia Nadácii 

Ekopolis, Komenského 21, 971 01 Banská Bystrica, IČO: 00 631 736. 

 

Článok III. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom 

01.01.2018 a uzatvára sa na dobu určitú do 31.12.2018. 

2. Spolupráca zmluvných strán podľa Zmluvy bude prebiehať v úzkej súčinnosti medzi 

zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa informovať o akejkoľvek 

záležitosti alebo skutočnosti, ktorá je, alebo o ktorej by zmluvné strany mali vedieť, že je 

relevantná vo vzťahu k ich prebiehajúcej alebo plánovanej spolupráci/plneniu podľa Zmluvy.  

3. Práva a povinnosti zmluvných strán v Zmluve priamo neupravené sa riadia ustanoveniami 

zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších a súvisiacich predpisov, 

ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. Akékoľvek zmeny a doplnky Zmluvy je možné uskutočniť len formou písomných 

číslovaných dodatkov, ktoré podpíšu obe zmluvné strany na jednej listine, inak sú neplatné. 

4. Zmluva sa uzatvára v dvoch (2) rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z ktorých každá 

zmluvná strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

__________________________________________________________________________________ 

Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, prehlasujú, že Zmluva vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu 

vôľu, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasia s jej obsahom a dikciou 

a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

za CURADEN Slovakia s.r.o.          V Bratislave, dňa …...........….2017 

 

 

Mgr. Lucia Pašková, konateľ 

Objednávateľ 

 

 

za Základná škola  

 

      V .............…...................., dňa ….….2017 

 

 

             Riaditeľ/ka:  Mgr. Ondrej Kanka 

Poskytovateľ 


