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Názov spoločnosti : Obec Velký Biel - Odporúčaná obec 

Prevádzka: 900 24 Velký Biel, Železničná 

76 

900 24 velký Biel, železničná 76 

Poštová adresa: 900 24 Velký Biel, Železničná 76 

Odberateľ:    Obec Veľký Biel 

 

Kontaktná os. objednávateľa: Anton Danter 

 

Telefon / mobil / fax:  

Web / E-mail: www.velkybiel.eu /ouvb@nextra.sk; sekretariatvb@gtsmail.sk 

 

IČO / DIČ / IČDPH: 00305146/2020662303/ 

 

 

    

 

   SPLATNOSŤ Faktúry: 10.11.2017 

 

 

 

 Cena bez DPH 200 EUR 

 

 DPH 40 EUR 

 

Cena spolu k úhrade 240 EUR 

 

02/45916201 



 

Zmluva o poskytovaní služieb. reklamy a marketingových služieb 

 
uzatvorené podfa 5 269 ods. 2 Obchodnéhd zákonníka 

 Poskytovateť: uvedené na I.strane Objednávater: uvedełé na 1.5trane 

(poskytovater a objednávateľ spoločne ako *zmluvné strany" a každý z nich ako "zmluvná strana")  

Úvodné usänovenie 

Východiskovým podkladom pre uzatvorenie zmEuvy je ústne dojednanie zmluvy na zéWade teEefonÉckého rozhovoru zo dha na l.st., ktorý sa uskutočnil medzi zmluvnými stranami podti zákona 
22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v platnom znenl (ďalej len "zákon o elektronickom Obchode"). Deň uskutočnenia telefonlckého hovoru je zároveň dňom účinnosti 

 

 1. Predmet zmluvy 

 
2,1.Preametom zmluvy je záväzok poskytovatet zabezpečiť objednávateľovi reklamné a marketingové služby v sútade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o rektame, v platnom znení (ďalej len "zákon o 
reklame") v rozsahu podti bodu 1.1, za čo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovatetbvi odmenu uvedenú v Čl. 2.1 zmluvy. E2.Poskytovateł• zabezpečí reklamné a marketingové sEuŽby v 

nesledovnom rozsahu:  

 BASIC TOP 

 názov firmy, spoločnosti  adresa, sfdio, pobočky, prevádzka  pobočky - prevádzka  kontakty telefón, mobilné tislo  e-mail adresa s priamym 
prekliknutím  webová stránka s priamym prekliknutím  otvirade hodlny - stránkové hodiny  konËktné osoby 
 rozpis Činností  zobrazenle na Google maps  neobmedzené úprava údajov počas trvania SI.  produkty • 
značky  fotoga}éria firmy 1 toto 10 foto  kíúČbvé slová  certifikáty  prezentácia 
na Facebook nástenke dodávateľa  TOP zobrazenie  zobrazenie v rámci kraja  celonárodné zobrazenie z
 Cena 

2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za Služby Basic alebo Top zaplatí objednávateľ poskytovaterovi vo výške uvedené na str.l v EUR, z toho DPH vo 
výške uvedené na str.l v.EUR za obdobie L 2 kalendémych  

2.1. Poskytovateľ je oprávnený vystavit proforma faktúru na cenu za Služby Basic alebo Top odo dňa prijatia ob'ednévky počas tetefonického 
rozhovoru. Poskytovater reklamy sa zaväzu}e po úhrade zálohovej fanúry objednávateľom vystavlť a zaslať objednávatettvi 
daäow doklad o úhrade ceny za Služby Basic atebo Top do 15 dni odo dňa úhrady v zmyste zákona Č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej 
hodnoty, v platnom znení. 

 2.2. Cena Služieb Basic alebo Top sa určí podt aktuálneho cennfka poskytovatera v čase objednávky,  

 3.  Práva a povinnostl zmluvnm strán  

  3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v zmysle tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej repubRky a v zmysle 
vzäomných dojednaní. 

 3.2. Poskytovateľ reklamy nezodpovedá za pravdlvosť a úplnosť údajov poskymutých objednávatemł a. údaje poskytnuté objednávatetOm 
nepreveruje. 

 3.3.Zmluvné strany vyfuäJú aplikédu 'stanoveni 5 5 Ods. 3 až 6 zákona o elektronickom obchode.  
3.4. Osoba oprávnená konať v mene objednávatetž, ktoré uskutočn\a telefonický rozhovor so zásh.łpcom poskytovatett a ktorá podpisuje túto zmluvu dáva súhlas poskytovaterovi ako 

prevádzkovatelovi so spracúvaním úda}ov (vrátane hlasového zámamu) trvania zmluvy, pričom práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. 0 Odlrane Osobnýdl 
údajov platnom znení. 

3.5. Rozsah informédí uvedených na webovej sfránke je na vofrłorn uvážení objednávatet. Akúkotvek zmenu údajov, resp. Žiadosť 0 rozšírenie rozsahu informácií je potrebné adresovať 
prostredníctvom kontaktných údajov poskytovateti uvedených na prve} strane zmluvy. 

 3.6. Objednávateľ berle na vedomie, že poskytnutie Siužteb Top Ne 'e nárokovatemw  a jej poskytnute závisí od dodatočnej dohody medzi zmluvnými stranami. 

 4. Trvanla zmluvy a  

Zmluva sa uzatvára na dobu 12 katendárnych mesiacov. V prípade, že počas 12 kalendárnych Tnesiacov trvania zmluvy sa zmluvné strany dohodnú na poskytnutí Služieb Top, ktorých trvanie má 
presiahnuť dobu 12 kalendárnych mesiacov, predlžuJe sa týmto trvanie zmluvy o aobu poskytovania Služieb Top, pričom cena za Služby Basic za obdobie, ktoré prevyšuje 12 mesiacov sa 
urtE pomerne podž dĺžky poskytovanla služieb. 

 4.2. ZmEuva môže skonäť upiynutim doby platnosti, písomnou dohodou alebo odstúpením od zmluvy. 

4.3. Obe zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie zmluvy, Odstúpenie je účinné doručením *omného odstúpenia od zmluvy druhej zrn'uvnej strane na adresu uvedenú 
na prvej strane zmluvy. Zmluvné strany majú nárok na plnenie v zmysle tejto zmluvy až momentu platnosti odstúpenia. 

 5.  Záverečné ustanovenia 

5.1. Táto zmluva sa uzatvára na doDu určitú ato i 2 kat, mesiacov a predlžuje sa podľa podmienok upravených tato zmluve a to v prípade dohody Ojej predlženi, v prípade doobjednania Služieb Top, 

 5.2. Zmeny tejto zm'uvy musia byť urobené v písomnej forme. Oznamy a vyhlásenia v elektronickej forme nespĺňajú dohodnutú požiadavku písomnq formy. 

5.3. Zmluvné strany sa zaväzujú, Že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, búdú riešiť rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Že vzťahy vzniknuté medzl nimi na základe te'to 
zmluvy sa riadia právnym porladkom Slovenske] republiky. Prípadné spory, o ktorých sa zmtuvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne pris*ušnému súdu, 

5.4, Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je tým dotknuté platnosť ostatných ustanovení. Na miesto neplatný&l ustanovení 
sa použije úprava, ktorá sa Čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

5.5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 romopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis.  

5,6, Zmluvné strany vyh*asujú, Že obsah zmluvy je prejavom Ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzatvorené v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju riadne a 
dôsledne prečítali, je' Obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 



1 7 -10- 2017 

V Nitre, dňa 

Top Spoločnosti s.r.o., 

v.z. konateľky  
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Top  s.r.o. 
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