
ZMLUVA O REKLAME      č. 93/2011 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:   SHARKAM V.I.P. CATERING s.r.o.            
 
Sídlo: Veternivová 33, 841 05 Bratislava  
Zastúpený: Robert Šaradin, konatel         
IČO: 44466200  
IČ DPH: SK2022716476          
Bankové spojenie:    Tatrabanka 
Číslo účtu: 2628174822/1100             
Zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava 
Oddiel: Sro, Vložka: 55483/B   

(v ďalšom texte len „objednávateľ“)  
a 
 
Obstarávateľ: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko BKIS 
 
Sídlo: Židovská 1, 815 15 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ 
IČO: 30794544 
DIČ:  2021795358 
IČ-DPH: SK2021795358 
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko 
Číslo účtu: 8160877/5200     
Zapísaný v živnostenskom registri  vedenom Obvodným úradom v Bratislave, 
Číslo živ. reg.: 111-26311 
 (v ďalšom texte len „obstarávateľ“)  
 

Článok I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je propagácia mestskej River Fun Zóny na 
Tyršovom nábreží, počas konania MS ľadového hokeja 2011 v Bratislave 
v dňoch 7.5.-15.5.2011, spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou 
a právnymi predpismi. 
 

Článok II. 
Povinnosti obstarávateľa 

 
 Obstarávateľ sa zaväzuje touto zmluvou pre objednávateľa obstarať 
reklamný priestor a propagovať v ňom obchodné meno objednávateľa 
nasledovne: 

• Uviesť logo objednávateľa na Námestí šampionátu na Hlavnom námestí 
Bratislave a River Fun Zónu na Tyršovom nábreží v Bratislave. 

• Na Námestí šampionátu prezentovať a propagovať samotnú River Fun 
Zónu, formou reklamných a propagačných materiálov a letákov počas 
trvania MS ĽH. 

 
 
 
 
 



Článok III. 
Povinnosti objednávateľa 

 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. Pripraviť a dodať obstarávateľovi grafické podklady potrebné na 
realizáciu jednotlivých prvkov, uvedených v článku II. tejto zmluvy. 

2. Za plnenie všetkých záväzkov a povinností obstarávateľa zaplatiť 
dohodnutú finančnú čiastku vo výške 2.000€ + DPH, bez nároku 
obstarávateľa na ďalšie finančné plnenia.   

 
Článok IV. 

Platobné podmienky 
 

1. Po dodaní predmetu zmluvy podľa Čl. I. obstarávateľ vyhotoví 
faktúru v zákonnej lehote, ktorá bude obsahovať celkovú výšku 
podľa Čl. III. ods. 2 v členení na základ dane a daň. 

2. Faktúry musia byť vyhotovené v súlade s touto zmluvou a platným 
zákonom o DPH. K sume 2.000€ bude účtovaná aktuálna DPH. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného 
doručenia objednávateľovi. 

 
 

Článok VI. 
Platnosť a účinnosť  zmluvy 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni zverejnenia na web sídle BKIS. 
         

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva sa môže zrušiť, zmeniť alebo dopĺňať  vzájomne 
odsúhlasenými písomnými dodatkami, návrhy ktorých  sú oprávnené 
predkladať obidve zmluvné strany,  pokiaľ v zmluve nie je uvedené 
inak. 

2. 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. 

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá 
zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

4. Zmluvné strany podpisom potvrdzujú, že text tejto zmluvy  dôsledne 
prečítali a že tento vyjadruje  ich slobodnú vôľu. 

 
 
 V Bratislave, dňa 4.5.2011                   V Bratislave, dňa 5.5.2011 
 
 
          „podpísané“     „podpísané“ 
          –––––––––––––––––   –––-––––––––––––––––– 
          Robert Šaradin, konatel                        Ing. Vladimír Grežo 
          Sharkam VIP catering s.r.o.                      riaditeľ BKIS 


