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Zmluva o reklame 
podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

zmien a doplnkov 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 
Sídlo: 

REA-S s.r.o. 
Mostárenská 9 
977 56 Brezno 

Štatutárny orgán: Ing. Ján Kán - konateľ spoločnosti 
IČO: 36059099 
DIČ: 2021733065 
IČ DPH: SK2021733065 
Bankové spojenie: ČSOB a.s. 
Číslo účtu: SK24 7500 0000 0040 0461 4059 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 
8236/S 

Obstarávateľ: 
Sídlo: 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s. 
Partizánska 154/10 
965 01 Žiar nad Hronom 

Štatutárny orgán: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA - predseda predstavenstva 
IČO: 47 239 140 
DIČ: 2023526890 
IČ DPH: SK2023526890 
Bankové spojenie: Prima banka, pob. Žiar nad Hronom 
Číslo účtu: SK85 5600 0000 0053 0811 2001 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrfca, oddíel: Sa, 
vložka č. 1192/S 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1) Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať osobne alebo
sprostredkovane po celú dobu trvania tejto zmluvy vhodnú reklamu obchodného mena
objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.

2) Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávateľa formou zvukových
reklám a umiestnenia reklamného bannera počas odohrávania majstrovských aj priateľských
futbalových zápasov na Mestskom futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom.

3) Obstarávateľ sa zaväzuje zdokumentovať uskutočnenú reklamu objednávateľa formou
fotodokumentácie.

Článok II. 
Odmena za reklamu a platobné podmienky 

1) Za reklamnú činnosť zaplatí objednávateľ obstarávateľovi odmenu v celkovej výške S.OOO,- €
(slovom: päťtisíc eur) bez DPH.

2) Odmena bude uhradená nasledovne:
• V období od 1.7.2021 do 30.9.2021 vo výške 2 500 € (slovom: dvetisícpäťsto eur)
• V období od 1.10.2021 do 31.12.2021 vo výške 2 500 € (slovom: dvetisícpäťsto eur)
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3) Odmena bude uhrádzaná na základe vystavených faktúr obstarávateľom k prvému mesiacu daného
obdobia. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia.

4) Odmena za reklamnú činnosť nezahŕňa náklady vynaložené a spojené s predmetom tejto zmluvy.

, 

Článok III. 
Trvanie zmluvy 

1) Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 1. Z, 2021 do 31. 12. 2021.

2) Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať z akéhokoľvek dôvodu alebo
bez udania dôvodu. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej
strane.

Článok IV. 
Všeobecné ustanovenia 

1) Obstarávateľ je povinný pri obstarávaní reklamy konať s náležitou odbornou starostlivosťou a
podľa pokynov objednávateľa.

2) Obstarávateľ je povinný chrániť dobré meno objednávateľa.

3) Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť obstarávateľovi odmenu
v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

Článok v.

Záverečné ustanovenia 

1) Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.

2) V prípade vzniku sporu z tejto zmluvy, alebo súvislostí s ňou, sa zmluvné strany budú snažiť
vyriešiť ho vzájomným rokovaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom spor nepodarí vyriešiť,
bude predložený na prerokovanie a rozhodnutie príslušnému súdu.

3) Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán obdrží po 1 vyhotovení.

V Brezne, dňa 1.7.2021 

Objednávateľ 

Ing. Ján Kán 
konateľ spoločnosti 
REA-S s.r.o. 

- 2 -

Obstarávateľ 

Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA

predseda predstavenstva 
FK POHRONIE Žiar nad Hronom 
Dolná Ždaňa a.s. 


