
Z M L U V A  O  R E K L A M E 

 
Medzi  
 

Správa telovýchovných zariadení   

So sídlom : Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO : 355 140 35 

IČ DPH : SK2020504398 

IBAN : SK75 5600 0000 0034 7831 0001 

V zastúpení : Ján Magdoško, riaditeľ STEZ 
(ďalej len STEZ) 
 
a 
 
HFstav, s.r.o. 
So sídlom : J.Wolkera 2198/14, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 36 687 731 

IČ DPH: SK2022260471 
V zastúpení : František Hadbavný, štatutárny orgán  
(ďalej len HF stav s.r.o.) 

  

I. Predmet dohody 

1. Predmetom zmluvy je záväzok STEZ-u zabezpečiť pre HFstav s.r.o. umiestnenie reklamy v priestoroch 

Zimného štadióna Spišská Nová Ves nachádzajúceho sa na ul.T.Vansovej č 2171/10, 052 01 Spišská 

Nová Ves od 1.8.2016 do 31.12.2016. 

 

II. Platobné podmienky 

1. HFstav s.r.o. poskytne STEZ-u za umiestnenie reklamy na Zimnom štadióne finančné prostriedky 

mesačne  vo výške 666,66 € bez DPH,  800 € s DPH (slovom: osemsto eur )  na základe fakturácie na 

účet prijímateľa.   

2. STEZ predloží spoločnosti HFstav s.r.o. faktúru najneskôr do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

so splatnosťou do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

3. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania úhrady financií na bankový účet STEZ-u. 

 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. HFstav s.r.o. sa zaväzuje, že poskytne STEZ-u svoje logo za účelom umiestnenia reklamy na prevádzke  

Zimný štadión.   

2. Zmluvné strany sú oprávnené používať podklady na reklamu alebo ich časti získané na základe tejto 

zmluvy výhradne na účely uvedené v tejto zmluve.  Iné použitie je možné len po predchádzajúcom 

súhlase druhej zmluvne strany.  

3. Pre právnu účinnosť pokynov zmluvných strán pri plnení podmienok tejto zmluvy sa vyžaduje písomná 

forma a doručenie druhej zmluvnej strane. Písomná forma je taktiež nutná v prípade, že jedna zo 

zmluvných strán oznamuje druhej strane okolnosti, ktoré boli zistené pri konkrétnych úkonoch pri plnení 

podľa tejto zmluvy a môžu mať vplyv na dodržanie podmienok stanovených touto zmluvou pri plnení 

predmetu.  

IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že zabezpečí informovanosť o ustanoveniach tejto zmluvy u 

svojich pracovníkov. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží po jednom.  

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len so súhlasom oboch zmluvných strán. 

4. Prípadné ďalšie vzťahy touto zmluvou neupravené sa budú riadiť príslušným ustanoveniami 

Obchodného zákonníka platného v SR. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods.1 

Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Spišskej Novej Vsi, dňa: 1.8.2016 

 

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

       STEZ Spišská Nová Ves         HFstav s.r.o. 


