
Zmluva o reklamnej činnosti 
 

 
Článok 1 

Zmluvné strany 

 

 

1.2 SITOUR, spol. s r. o., T. Vansovej 10, 974 01  Banská Bystrica 

Zastúpený:   Ing. Ladislav Jurdík 

Bankové spojenie:  Tatrabanka Banská Bystrica 

Číslo účtu:              2621783262/1100                         

IČO:    31 55 82 41 

IČ DPH:   SK 2020460354 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: 

Sro, vložka č. 297/S 

 

Ďalej len „Sitour“ 

 

1.2 Mestská krytá plaváreň, s.r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina 

Zastúpený:  Mgr. Marián Brezáni, Vladislav Harčar  

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu: 3084162157/0200 

IČO: 46 931 317 

IČ DPH: SK2023647725 

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, odd: Sro, vložka č. 

57907/L 

  

Ďalej len „Mestská krytá plaváreň, s.r.o.“ 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

2.1.Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán, na základe ktorej povolí Mestská krytá 

plaváreň, s.r.o. Sitouru umiestnenie reklamnej tabule v areáli kúpaliska.  

2.2.Sitour má vlastnícke právo na reklamné tabule umiestnené v areáli kúpaliska. 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1.Sitour sa zaväzuje, že umiestni reklamnú tabuľu len na miesto odsúhlasené Mestskou 

krytou plavárňou, s.r.o.. 

3.2. Sitour sa zaväzuje, že bude znášať všetky náklady súvisiace s reklamnou činnosťou. 

3.3. Mestská krytá plaváreň, s.r.o. sa zaväzuje kontrolovať stav reklamných banerov. 

V prípade akýchkoľvek poškodení reklamných bannerov, prípadne reklamnného motívu               

na nich umiestnenom, Mestská krytá plaváreň, s.r.o. sa zaväzuje informovať o tejto 

skutočnosti Sitour. 

 

 

 

 

 



Článok 4 

Platobné podmienky 

 

4.1.Zmluvné strany sa dohodli, že odmena pre Mestskú krytú plaváreň, s.r.o. bude 50 € 

+ DPH  za umiestnenie formátu 4B board (rozmer 168x119 cm),  

4.2.Sitour zaplatí odmenu na základe faktúry od Mestskej krytej plavárne, s.r.o. 

 

Článok 5 

Čas trvania zmluvy 

 

5.1.Táto zmluva je uzavretá na dobu od 01.08.2013 do 31.08.2013. 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Všetky informácie, ktoré si vzájomne obe strany poskytnú počas rokovania o zmluve a za 

trvania zmluvy, považujú obe strany za dôverné a nesmú byť použité v rozpore s účelom 

zmluvy, alebo poskytnuté tretej osobe. 

6.2.Všetky spory, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami, súvisiace s plnením tejto 

zmluvy, budú riešené prednostne cestou rokovania zmluvných strán podľa slovenského 

práva. 

6.3.Zmluvu možno meniť či dopĺňať formou písomných dodatkov, podpísaných oboma 

zmluvnými stranami. 

6.4.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

6.5.Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden 

exemplár. 

 

 

V Banskej Bystrici dňa..........................                               V Žiline dňa.......................... 

 

 

 

 

 

Za SITOUR       Za Mestskú krytú plaváreň, s.r.o. 

 

 

 

 

 

        .................................................................... 

         Mgr. Marián Brezáni - konateľ 

         

 

 

....................................................................   .................................................................... 

    Ing. Ladislav Jurdík - konateľ    Vladislav Harčar - konateľ 


