
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB REKLAMY

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona í. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „zmluva“)

Údaje o poskytovateľovi a odberateľovi uvedené na prvej strane zmluvy 
(poskytovateľ a odberateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet poskytovanej služby

1.1. Na základe ústne uzatvorenej dohody deklarovanej v tejto písomnej zmluve sa zaväzuje poskytovateľ poskytovať počas platnosti tejto zmluvy reklamu odberateľovi v rozsahu:
" balík štart", ktorý zahŕňa prezentáciu na webovej stránke www.slovenskadatabaza.sk, priamy link na webovú stránku, e-mailovú adresu a lokalizáciu na mape; prezentácia obsahuje nasledovné 

údaje:
-Názov, sídlo spoločnosti / Logo spoločnosti - Fotogaléria - Obchodné značky -Činnosti spoločnosti
-Služby spoločnosti - Cenové ponuky -Stránkové hodiny -Ordinačné hodiny - Webová adresa
-Email kontakt -Pevné a mobilné telefónne číslo -Kvalifikácia
1.2 Počas platnosti zmluvy môže odberateľ kedykoľvek využiť produkt „balík extra“, ktorý je v aktuálnej ponuke poskytovateľa a to za cenu podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.

Článok II.

Cena
II. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že za poskytované plnenie predmetu tejto zmluvy zaplatí odberateľ poskytovateľovi cenu v celkovej výške [uvedené na strane č. 1], z toho DPH vo výške [uvedené 
na strane č. 1] za obdobie 12 mesiacov.
11.2 Cena je splatná na základe zaslanej predfaktúry, ktorú zaslal poskytovateľ objednávateľovi spolu s touto písomnou zmluvou, ktorá deklaruje dohodu zmluvných strán. Po zaplatení predfaktúry, 
pripísaním dohodnutej ceny na účet poskytovateľa, poskytovateľ vystaví a zašle odberateľovi daňový doklad o úhrade ceny.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

III. 1. Poskytovateľ bude poskytovať plnenie v zmysle predmetu tejto zmluvy v súlade splatnými právnymi predpismi a dohodou uzatvorenou počas telefonického rozhovoru s odberateľom, 
deklarovanou v tejto zmluve, v dohodnutom rozsahu a kvalite. Poskytovateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie služieb. Zmluvné strany dohodli, že poskytovateľ nezodpovedá za pravdivosť 

a úplnosť údajov poskytnutých odberateľom a údaje poskytnuté odberateľom nepreveruje.
111.2. Odberateľ zodpovedá za údaje poskytnuté poskytovateľovi, resp. jeho zástupcovi, s ktorým dohodol podmienky zmluvy a zaväzuje sa uhradiť dohodnutú cenu za služby poskytované 
poskytovateľom v zmysle dohody deklarovanej v zmluve.
111.3. Odberateľ môže počas platnosti tejto zmluvy požiadať poskytovateľa o úpravu údajov tvoriacich predmet plnenia v zmysle dohody, ktorých reklamu poskytuje poskytovateľ, a to zaslaním 
písomnej požiadavky poskytovateľovi. Poskytovateľ vykoná požadovanú úpravu bezodplatne.
III. 4 Na základe dohody zmluvných strán je poskytovateľ oprávnený počas trvania poskytovania služieb v zmysle tejto zmluvy pri službách poskytovaných v zmysle tejto zmluvy byť uvádzaný ako 

reklamný partner odberateľa.
Článok IV.

Vznik a trvanie zmluvy
IV. 1. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvný vzťah deklarovaný písomným vyhotovením tejto zmluvy vznikol na základe ústnej dohody uskutočnenej medzi zástupcami poskytovateľa odberateľa 
uzatvorenej v nadväznosti na ponuku služieb / predmetu tejto zmluvy uvedenej v Článku 1. zmluvy uskutočnenej v dvoch telefonických rozhovoroch. Už pri prvej telefonickej ponuke zástupca 
poskytovateľa oboznámil odberateľa ako potenciálneho zmluvného partnera o ponuke služieb -  poskytnutí reklamného balíku, ktorý tvorí predmet tejto zmluvy, ako aj o cene za objednané služby, 
splatnosti ceny, dobe platnosti dohody a o spôsobe uzatvorenia zmluvného vzťahu. Na základe záujmu odberateľa o ponúkané služby a výslovnej ústnej akceptácie odberateľa s ponukou sa 
uskutočnil druhý telefonický rozhovor, ktorý realizoval iný zástupca poskytovateľa (osoba odlišná od osoby uskutočňujúcej prvý kontakt), v ktorom zástupca poskytovateľa zopakoval ponuku 
a podmienky poskytovania služieb, pričom objednávateľ ústne potvrdil objednávku ponúkaných služieb. Druhý telefonický rozhovor bol nahrávaný, s čím odberateľ vyslovil súhlas. Na základe 
tejto ústnej dohody vznikol ku dňu uskutočnenia druhého telefonického rozhovoru zmluvný vzťah, ktorého obsah je deklarovaný touto zmluvou, o čom bol odberateľ vopred a dostatočne 
informovaný a s čím odberateľ vyslovil jednoznačný súhlas.
IV.2. Táto písomná zmluva bola vyhotovená poskytovateľom v nadväznosti na ústnu zmluvu uvedenú v bode IV. I., v ktorej odberateľ uviedol údaje uvedené písomne v tejto zmluve. Na základe 
riadne uzatvorenej zmluvy zaslal poskytovateľ odberateľovi predfaktúru a písomné vyhotovenie zmluvy (deklarujúce ústne uzatvorený zmluvný vzťah).
IV.3. Zmluvný vzťah založený zmluvou uzatvorenou spôsobom uvedeným v bode IV. 1. tejto zmluvy sa uzatvára na dobu 12 mesiacov od vzniku zmluvného vzťahu.
IV.4 V prípade, že počas 12 mesiacov trvania zmluvy sa zmluvné strany dohodnú na poskytnutí „balíka extra“, ktorého poskytnutie má presiahnuť dobu 12 mesiacov podľa prvej vety, predlžuje sa 

týmto trvanie zmluvy o dobu poskytovania balika extra.
IV.4. Právne vzťahy neupravené v zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v platnom znení a ostatnými slovenskými právnymi predpismi.

IV. 5 Zmluva zaniká:
• uplynutím doby, na ktorú sa uzatvára (čl. IV.3 a IV.4),
• nemožnosťou plnenia v zmysle § 352 a nasl. Obchodného zákonníka.
• dohodou zmluvných strán -  zmluva zaniká ku dňu dohodnutému zmluvnými stranami,
• odstúpením podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka -  obe zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie zmluvy alebo v prípade menej závažného 

porušenia zmluvy, ak druhá zmluvná strana neodstráni nedostatok alebo nesplní povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote. Odstúpenie je účinné doručením písomného 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Zmluvné strany majú nárok na plnenie v zmysle tejto zmluvy až do momentu platnosti odstúpenia.

Článok V.

Spoločné a záverečné ustanovenia
V. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace so zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou budú doručované osobne, kuriérskou službou alebo elektronickými prostriedkami. 
Písomnosti doručované poštou sa poštou sa považujú za doručené tretí deň po ich odoslaní, a to aj vtedy, ak sa zásielka vráti ako nedoručiteľná, ak bola odoslaná na adresu uvedenú na prvej strane 

tejto zmluvy.
VI.2. Osoba oprávnená konať v mene odberateľa, ktorá uskutočnila telefonický rozhovor so zástupcom poskytovateľa a ktorá podpisuje túto zmluvu dáva súhlas poskytovateľovi ako 
prevádzkovateľovi so spracúvaním osobných údajov (vrátane hlasového záznamu) počas trvania zmluvy, práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami zákona č. 122/2003 Z. z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení.
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Poskytovateľ:

D ata banka  fir ie m  s.r.o.
w w w .s lo v e n s k a d a fa b a z a .s k
in fo @ s lo v e n s k a d a fa b a z a .s k

www.slovenskadatabaza.sk

IČO: 44 601 549

IČDPH: SK2022750741

Sídlo: SK 811 01 Bratislava, Ventúrska 16

Tel: 421 948 066 634

! Z á p is  v  O R S R : Bratislava l,odd.Sro,vl.č.81091/B

E-maiľ. info@slovenskadatabaza.sk

Naša kontaktná osoba |Mgr. Martina Hroššová
Odberateľ |Obec Rudňany
Prevádzka 1053 23 Rudňany, Rudňany 234
Sídlo 1053 23 Rudňany, Rudňany 234
Poštová adresa 1053 23 Rudňany, Rudňany 234
Objednávateľ Obec Rudňany
Kontaktná osoba odberateľa ¡Miroslav Blišťan
Telefón / mobil / fax ¡053 44 99102, 0908 981 602, 053 44 99102
Web / E-mall ¡www.rudnany.ocu.sk | |obec@rudnany.sk;rudnany@rudnany|
IČO/DIČ/IČDPH ¡00 329 533 | ¡2020717842 | |

Objednaný balík: štart /extra:

UJ L= obec Rudňany _ |  LJ 1 7 1 1 obecný časopis 1 1 1
u j  l_ komunálne služby _ J  LJ 1 8 | | matrika 1 1 1
UJ L= školstvo _ |  LJ 1 9 1 1 obecný úrad 1 1 1
U J L = symboly obce = J LJ 1 10| 1 história 1 1 1
UJ L= športové podujatia =1 LJ LJ 1__ obecná polícia 1 1 1
UJ L_ samospráva obce __1 LJ UJ 1__ kultúrne podujatia __1 LJ

¡Ďalšie dohodnuté podmienky | ¡Splatnosť: 20.07.2016
| prezentácia na FB nástenke

Dohodnutá cena:

I Reklama na 12 mesiacov

| Spolu

204,00
40,80

244,80

EUR bez DPH 20%|

________DPH 20% |

EURl

Za poskytovateľa:

Databanjkaa|ri.em. s.r.o.
WStelm :]203£:’ÔéJ3,ovc

IČO: 4 4 3 OI 549 
tČ DPH: S4Q2Z750741

Dátum:
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