
Zmluva o reklame 
(§ 269, ods. 2, Obch. zák.) 

 

Objednávateľ: ............................................................................................................................ 

Zastúpený: .................................................................................................................................. 

Adresa: ........................................................................................................................................ 

Bankové spojenie: ...................................................................................................................... 

IČO: .........................................................,  DIČ: ...................................................................... 

 

 

 

Dodávateľ: Obec Likavka 

Zastúpený: Ing. Marián Javorka, starosta obce 

Adresa: Obecný úrad, 034 95  Likavka č. 815 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. - Pobočka Ružomberok 

Číslo účtu: 8338720001/5600   

                                       IBAN: SK8856000000008338720001 

IČO: 00315362     

IČ DPH:                        2020589582 

 

 

 

     Predmetom zmluvy je reklamná činnosť prevádzaná dodávateľom – Obcou Likavka v súvislosti 

s realizáciou akcie 44. ročník Detského folklórneho festivalu v Likavke dňa 8. a 9. júna 2019. 

 

 

I. 

 

       Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi uverejniť reklamu z nasledovných možností :  

 

 uverejniť  reklamu  v obecných  novinách  Likavan  

 uverejniť reklamu na webovej stránke obce www.likavka.sk  

 zrealizovať reklamu formou umiestnenia objednávateľom dodaného reklamného bannera 

v areáli v deň konania podujatia  

 

 

II. 

 

      Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) uhradiť sumu .................... .....€, slovom .......................................................................... na účet 

dodávateľa, IBAN: SK88 5600 0000 0083 3872 0001 a doručiť dodávateľovi reklamný text do 

termínu 17. mája 2019  z dôvodu uzávierky a včasnej distribúcie občasníka Likavan. 
b) uhradiť sumu .................... .....€, slovom .......................................................................... 

v hotovosti do pokladne na adrese dodávateľa a doručiť dodávateľovi reklamný text do 

termínu 17. mája 2019  z dôvodu uzávierky a včasnej distribúcie občasníka Likavan. 
c) do 3. júna 2019 doručiť dodávateľovi reklamný banner, ktorý bude umiestnený v areáli  v deň 

podujatia. 
 

Kontaktná adresa: 

Kultúrne stredisko obce Likavka, 034 95 Likavka 995, Miroslava Raksová, tel. číslo: 0911 315 362,  

mail. : raksova@likavka.sk        

DomSTAV, spol. s r.o. 

Ing. František Korček 

Bystrická cesta 64, 034 01 Ružomberok 

SK02 0200 0000 0018 7254 8342 

31623531                                   2020430918 

 

 

43105149                                SK1074527322 

150,-                                   jednostopäťdesiat eur 



 

III. 

 

1. Zmluvu je možné doplniť, zmeniť alebo zrušiť len po dohode a so súhlasom oboch strán. 

2. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 

ju slobodne a vážne podpisujú. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na internetovom sídle dodávateľa. 

 

 

 

V Likavke  dňa  : ........................  2019 

 

 

 

.......................................................                                      Ing. Marián Javorka – starosta obce 

               objednávateľ                                                                           

Ing. František Korček 

28.5. 


