
Z m l u v a  o  r e k l a m e  

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obch. zákonníka 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

1. obchodné meno :  KNK zamac v.d. 

   ul. Huta č. 100/28 

   976 55 Ľubietová  

 IČO          :                47 209 542  

           IČ DPH  :           SK 2023800273 

           Zastúpený              :  Ing. Vladimírom Bakajsom, štatutár predseda družstva 

 

 a 

 

 2. obchodné meno :  Obec Ľubietová 

       Nám. V. Dunajského 1/1, 976 55 Ľubietová 

             IČO   :  00313564 
Zastúpené  :  Ing. Pavlom zajacom – starostom obce 

 

 

 

Článok I 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je odplatné zabezpečenie spolupráce v oblasti reklamy medzi 

spoločnosťou KNK zamac v.d. a Obcou Ľubietová. Zmluvné strany sa touto zmluvou zaväzujú 

zabezpečiť vzájomné poskytovanie plnenia spôsobom, v rozsahu a za podmienok stanovených 

v tejto zmluve. 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

2.1 Za účelom naplnenia predmetu tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú: 

KNK zamac v.d.  sa  zaväzuje poskytnúť Obci Ľubietová jednorazový príspevok v sume 150,- 

EUR (slovom jednostopäťdesiat EUR) za účelom prezentácie spoločnosti KNK zamac v.d. na 

podujatí Michalský jarmok Ľubietová 24.9.2022 na námestí v Ľubietovej. 

 

2.2 Obec Ľubietová sa týmto zaväzuje zabezpečiť pol hodinu pred akciou, počas akcie a pol hodinu 

po akcii reklamný baner KNK zamac v.d..  

 

2.3 KNK zamac v.d.  sa zaväzuje poskytnúť Obci Ľubietová vyššie uvedený príspevok  150,- EUR 

(slovom jednostopäťdesiat EUR) v hotovosti z pokladne po podpise zmluvy na základe 

vystavenej faktúry. 

 

2.4 Obec Ľubietová sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy v rámci svojich možností propagovať 

činnosť a šíriť dobré meno spoločnosti KNK zamac v.d.. 

 

Článok III 

Trvanie zmluvy 

 

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 24. septembra 2022 

 

3.2 Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú je uzavretá. 

 

3.3 Zmluva zaniká pred uplynutím doby, na ktorú je uzavretá len základe písomnej dohody 

zmluvných strán. 



Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

 

4.2 Túto zmluvu je možné meniť, dopĺňať, upravovať len formou písomných dodatkov 

odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

 

4.3 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

 

4.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

jednom z nich.  

 

4.5 Na dôkaz toho, že zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a bez výhrad s ním 

súhlasia, prejav ich vôle je slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a že ich zmluvná sloboda 

nebola obmedzená, ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ľubietovej, dňa 23.09.2022     V Ľubietovej, dňa 23.09.2022 

 

 

 

 

…………………………………….    ……………………………………. 

KNK zamac v.d.                                          Obec Ľubietová 

Ing. Vladimír Bakajsa štatutár                                           Ing. Pavel Zajac – starosta obce 

 

 

 


