
Zmluva o reklame 
 

 

čl. I. Zmluvné strany 

 

1.) Objednávateľ:         POLYFORM, s.r.o. 

so sídlom :  Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec 

v zast. :  Ing. Jozef Vaľko, konateľ 

IČO :  316 791 37 

DIČ :  2020525562 

IČ DPH :  SK2020525562 

bankové spojenie :  VÚB Stará Ľubovňa 

IBAN. :  SK71 0200 0000 0000 0930 9602 

zap.  OR OS v Prešove, odd.: Sro, vl.č.: 1322/P 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

2.) Poskytovateľ:          Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa  

so sídlom : Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa 

v zast. :  PaedDr. Ľubomír Rešetár, predseda združenia 

IČO :  377 932 25  

bankové spojenie :  VÚB Stará Ľubovňa 

IBAN. :  SK66 0200 0000 0038 0603 6356 

 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

  

čl. II. Predmet zmluvy 

1.) Predmetom tejto zmluvy je reklamná činnosť poskytovateľa, resp. jej sprostredkovanie, ktoré poskytovateľ 

poskytuje objednávateľovi.  

 

2.) Podmienky, druh a rozsah poskytovanej reklamy sú vymedzené v príslušných ustanoveniach tejto zmluvy.  

 

čl. III. Cena. Platobné podmienky 

1) Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi reklamu, resp. reklamný priestor v pamätnici k 50. 

výročiu znovu založenie okresu Stará Ľubovňa „Stará Ľubovňa – región mnohých kultúr na rozhraní Spiša 

a Šariša“ v rozsahu max. 1 / 2 strany A5. 

2) Objednávateľ, POLYFORM, s.r.o. sa zaväzuje, ako finančnú odplatu za poskytnutú službu - zabezpečenie 

reklamného priestoru podľa dohody s poskytovateľom, uhradiť v prospech vyššie uvedeného čísla účtu 

poskytovateľa  sumu  300,-€, slovom: Tristo EUR. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu 

poskytovateľovi do 7 dní od podpísania zmluvy.  

 

čl. IV. Záverečné ustanovenia 
1.) Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

2.) Zmeny a doplnky je možné robiť len so súhlasom oboch zmluvných strán  a len písomne. 

3.) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

4.) Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, ktorý je  slobodným prejavom ich 

skutočnej vôle a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

 

V Podolínci, dňa    8. 10.  2018 

 

 

signed        signed 

 

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

       Objednávateľ                                                            Poskytovateľ  

 


