
ZMLUVA O REKLAME
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávatel' :

DARTE Aukčná spoločnosť s.r.o.

Nižný Hrušov 333, 094 22
IČO: 36 844 004
DiČ: 2022456216
IČ DPH: SK2022456216
Vložka okresného súdu Prešov č.: 19 196/P
Č. ú.: 26200193501 1100
www.dartesro.sk

( ďalej len objednávatel' )

Poskvtovatel' :

Centrum Sociálnych Služieb "Slnečný Dom" Prešov
Važecká 3,08005 Prešov
Č. ú.: 8827222150/5600
e-mail:dssvazecka(at)stonline.sk
IČO:00691968
DiČ: 2021303042
(poskytovateľ nie je platcom DPH)

zastúpený:

MVDr. Anna Suchá

(ďalej len .poskytovatel")
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Článok II
Predmet zmluvy

1. Predmetom Zmluvy o šírení reklamy (ďalej len "zmluva") je zabezpečenie propagácie a
reklamy objednávatel'a poskytovatel'om podl'a nižšie dohodnutých podmienok (ďalej len
"reklamné plnenia").

Čl. III.
Práva a Povinnosti poskytovatel'a

Poskytovatel' sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy poskytovať objednávatel'ovi
nasledovné reklamné plnenia (formou uverejnenia loga objednávatel'a a názvu
objednávatel'a): DARTE aukčná spoločnosť s.r.o.
a.) umiestniť označenie (logo) objednávatel'a na on-line prezentácii na oficiálnej stránke

poskytovatel'a, pričom bude možné "prekliknút" cez označenie (logo) objednávatel'a
na firemnú web - stránku objednávatel'a (pro-link); www.dartesro.sk

b) oznámiť túto skutočnosť elektronickou formou objednávatel'ovi
Čl. IV.

b.) Práva a Povinnosti objednávatel'a

1. Objednávatel' sa zaväzuje poskytnúť poskytovatel'ovi potrebnú súčinnosť pri plnení
tejto zmluvy. ( t.j. Logo firmy)
2. Objednávatel' má právo na reklamné plnenia podl'a Čl. III. tejto zmluvy.
3. Objednávatel' sa zaväzuje bezodkladne do 7 dní po podpise zmluvy spracovať a

doručiť poskytovatel'ovi podklady potrebné pre zverejnenie reklamy podl'a Čl.
III. tejto zmluvy v elektronickej podobe.

4. Objednávatel' sa ďalej zaväzuje uhradiť poskytovatel'ovi dohodnutú cenu podl'a Čl. V.
tejto zmluvy spôsobom tam dohodnutým.

5. Objednávatel' udel'uje podpisom tejto zmluvy oprávnenie poskytovatel'ovi na
používanie jeho obchodného mena a ochrannej známky, avšak iba v rozsahu,
medziach a spôsobom potrebným na plnenie zmluvy; a to na čas jej reálneho
trvania.

Čl. V.
Zmluvná cena a spôsob platby
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1. Cena za reklamné plnenie podl'a Čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán podl'a Zákona o cenách Č. 18/1996 Z.z. v jeho platnom znení a predstavuje
celkovú čiastku odpovedajúcu objemu 15% zo získanej sumy z predaja
umeleckých diel na spoločnej benefičnej aukcii umenia DARTE dňa 22.09.2013 v
Prešove:

eur, slovom: eur

2. Objednávatel' sa zaväzuje uhradiť poskytovatel'ovi cenu vo výške podl'a bodu 1. tohto
článku na jeho účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy po vzájomnej dohode, alebo
v hotovosti do pokladne poskytovatel'a do 30 dní od dátumu uskutočnenia aukcie.

Čl. VI.
Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluva môže byť ukončená len v nasledujúcich prípadoch:
a.) po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán,
b.) výpoveďou ktorejkol'vek zmluvnej strany v dôsledku hrubého porušenia záväzkov

vyplývajúcich z tejto zmluvy a nesplnenia ich ani po predchádzajúcej výzve druhou
zmluvnou stranou

c.) Výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Týmto nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody od druhej zmluvnej
strany, ktorá porušila záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Čl. VII.
Spolupráca zmluvných strán

1. Zmluvné strany sú povinné počas plnenia tejto zmluvy spolupracovať najmä
prostredníctvom svojich kontaktných osôb, ktorými sú:

2.
a.) zo strany objednávatel'a:

Dr. Jaroslav Krajňák, PhD.
( konatel' spoločnosti DARTE) 4, J~tLL(/l~HTH'

b.) zo strany poskytovatel'a:

MVDr. Anna Suchá
(riaditel'ka CSS "Slnečný dom" Prešov) q~~/..
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Čl. VIII.
Vis maior

1. Nepovažuje sa za porušenie zmluvy, ak ktorákol'vek zo zmluvných strán nemôže plniť
svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej
strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala (napr. vojna, celoštátny štrajk,
zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický útok, atď.) Na základe požiadavky druhej
zmluvnej strany, dotknutá strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich
zodpovednosť/vis maior, ktorý vydajú príslušné úrady.

2. Pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak, zmluvne dohodnuté termíny sa predlžujú
o dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť/vis maior. Ak doba ich trvania
presahuje 30 kalendárnych dní, ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená písomne
odstúpiť od zmluvy bez akýchkol'vek negatívnych právnych dôsledkov pre odstupujúcu
zmluvnú stranu.

Čl. IX.
Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa budú usilovať o zmierlivé riešenie všetkých sporov spojených
s touto zmluvou. V prípade, ak nedôjde k urovnaniu sporov zmierom, spor bude
rozhodovať súd vecne a miestne príslušný podl'a ustanovení Občianskeho súdneho
poriadku.

Čl. x.
Záväzok mlčanlivosti

1. Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkol'vek
spôsobom o druhej zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy,
avšak nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného
tajomstva. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť
a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť ich na iný účel, ako na plnenie tejto zmluvy.

2. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytovanie informácií spoločnostiam
poskytujúcim zmluvným stranám finančné a účtovnícke služby. Toto ustanovenie sa
ďalej nebude vzťahovať na informovanie osôb zamestnaných či inak spolupracujúcich
so zmluvnými stranami na plnení podl'a tejto zmluvy, a to v nevyhnutnom rozsahu
potrebnom na plnenie tejto zmluvy. Príslušná zmluvná strana je povinná poučiť tieto
osoby o povinnosti zachovávať mlčanlivosť v zmysle tohto ustanovenia. Toto
ustanovenie sa tiež nevzťahuje na informácie o druhej zmluvnej strane, na
poskytovanie ktorých sa zmluvná strana zaväzuje alebo oprávňuje podl'a tejto zmluvy.

3. Ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy nemá vplyv na povinnosť zachovávať
mlčanlivosť, ktorá trvá aj po uplynutí doby platnosti a účinnosti zmluvy, až do okamihu,
kým sa dôverné informácie a skutočnosti nestanú verejnými právne dovoleným
spôsobom.
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Čl. XI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu odo dňa: 22.09.2013 do dňa 22.09.2014.
2. Túto zmluvu je možné meniť alebo coplňat' iba písomnou formou, a to na základe

súhlasu obidvoch zmluvných strán.
3. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve upravené, riadia sa podl'a príslušných

ustanovení Obchodného zákonníka.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými

stranami.
5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah zmluvy prečítali, že zmluva bola uzatvorená po

ich vzájomnej dohode, slobodne a vážne, určite a zrozumitel'ne, na znak čoho ju
zástupcovia oboch zmluvných strán vlastnoručne podpisujú.

V Prešove dňa: 22.09.2013

DAR~E KČNÁ SPOLOČNost tr.c
094 22 N' ný Hrušov 333 1S~

d!!y':....g~~~~ ..~' ....
Objednávatel' (DARTE)

Centrum sociálnych služieb
"Slnečný dom"

Važecká 3tl
080 05 _~_RE70V
"- (i~J_

poskytovatel'
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