
ZMLUVA O REKLAME 
uzavretá v zmysle Obchodného zákonníka

Článok 1 
Zmluvné strany

Firma; VERONY OaS s.r.o.
So sídlom: Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina
Zastúpená: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu; SK56 0900 0000 0051 6381 0000
IČO : 47 210 621
IČ DPH: SK2023810382
ďalej len objednávateľ

a

OBEC STOŽOK
So sídlom : Stožok č. 47, 962 12 Detva
Zastúpená : Bc. Darina Petrincová, starostka obce
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Č. účtu : SK62 0900 0000 0000 7164 4348
IČO : 003320293
DIČ: 2021318750
ďalej len zhotovitel’

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je povinnosť zhotoviteľa propagovať meno a činnosti objednávateľa 
počas spoločenskej akcie „Guľášmajster 2022“ a „Cesta rozprávkovým lesom“. 
Propagácia firmy sa uskutoční na akcii nasledovnou formou: Reklamou na plagátoch.

Článok III
Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ na splnenie účelu tejto zmluvy poskytne zhotoviteľovi nasledujúcu 
čiastku na reklamu

200 EUR
Uvedené prostriedky poukáže objednávateľ prevodným príkazom na účet 
zhotoviteľa, na základe doručenej faktúry /cena je bez DPH/.

2. Objednávateľ predloží logo požadovanej reklamy do 3 dní od podpísania zmluvy.
v

Článok IV.
Povinnosti zhotoviteľa

Zhotovitel’ sa zaväzuje :



a/ v zmluve uvedené finančné prostriedky použiť na reklamu činnosti firmy VERÓNY 
OaS s.r.o. IČO 47 210 621 počas spoločenskej akcie „ Guľášmajster 2022 a „Cesta 
rozprávkovým lesom“ Propagácia firmy sa uskutočm' na akcii nasledovnou formou:
reklamou na plagátoch podujatia .

b/ zabezpečiť z poskytnutých prostriedkov aj vyhotovenie a prezentáciu reklamných 
nápisov podľa návrhov predložených objednávateľom

c/ zabezpečiť umiestnenie a estetickú stránku .
v

Článok V.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou obojstranne odsúhlaseného 
písomného dodatku k nej. Z dôvodu neplnenia zmluvných povinností, konkrétne 
nezaplatenia dohodnutej ceny, alebo nezabezpečenia reklamy zo strany zhotoviteľa je 
možné okamžite odstúpiť od zmluvy.

2. Na všetky ostatné, touto zmluvou neupravené otázky sa v plnom rozsahu vzťahujú 
ustanovenia Obchodného zákonníka a slovenského právneho poriadku.

3.. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zmluvných strán. Zmluva je 
vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom 
exemplári.

V Stožku, dňa,

VERÓNY
Priennvselná 936/3

®
)382

objednávateľ zhotovitel’


