
Z M L U V A  O  V Y K O N A N Í  R E K L A M Y  
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 
 
Dodávateľ: Obec Strečno 

Sokolská 487, 013 24 Strečno 
Slovenská republika 
IČO: 00321648 
DIČ: 2020677615 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Žilina 
Číslo účtu: 5527948001/5600 
IBAN: SK93 5600 0000 0055 2794 8001 

                               Zastúpená: Bc. Dušan Štadáni, starosta obce  
 

(ďalej len „dodávateľ“) 
 
 
Objednávateľ: P3 Žilina s.r.o. 

Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava-mestská časť Staré Mesto 
Slovenská republika 
IČO: 50 252 470 
DIČ: SK2120245897 
IČ DPH: SKSK2120245897 
Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,  
oddiel Sro, vložka číslo 125538/B 
Bankové spojenie:........... 
Číslo účtu: ........................ 
IBAN:...................... 
V ktorého mene koná: Peter Jánoši, Katie Jane Schoultz 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 
 

I. Predmet zmluvy 
1.1 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť dohodnutú reklamu prostredníctvom zverejnenia loga 

objednávateľa v pripravovanej monografii “Strečno 700“, ktorá bude vydaná v máji 2022. 
1.2 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonať reklamu a propagáciu mena, činnosti alebo služieb 

objednávateľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým v čl. II. tejto zmluvy. 
1.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť a zaplatiť za vykonanú reklamu cenu spôsobom 

a vo výške dohodnutej v tejto zmluve. 
 
 

II. Záväzky zmluvných strán 
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať nasledovnú reklamu: 

2.1.1 umiestniť logo a obchodné meno objednávateľa na stránku monografie, ktorá je na tento účel určená, spolu 
s krátkym popisom profilu spoločnosti v priestore vyhradenom pre reklamu v rozsahu špecifikovanom 
objednávateľom, 

2.1.2 pri vykonaní  reklamy postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, 
2.1.3 chrániť  dobré meno objednávateľa, 
2.1.4 predložiť objednávateľovi dokumentáciu o vykonaní reklamy v zmysle tejto Zmluvy. 

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní odo dňa  doručenia  písomnej výzvy objednávateľa, ktorá mu bude doručená 
poštou na adresu sídla alebo e-mailom, zašle na adresu sídla zapísaného v Obchodnom registri objednávateľa alebo 
na e-mailovú adresu, fotodokumentáciu vrátane špecifikácie, z ktorej bude zrejmé plnenie povinností dodávateľa 
umiestniť počas platnosti tejto zmluvy logo a obchodné meno objednávateľa  na stránku monografie, ktorá je na tento 
účel určená, spolu s krátkym popisom profilu spoločnosti. Porušenie tejto povinnosti objednávateľa sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na vrátenie odmeny. 



2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť a podklady (presný obchodný názov, sídlo, predmet činnosti, 
logo , kontaktnú adresu, osoby, telefónne čísla a pod.) k výkonu reklamnej činnosti  podľa tejto zmluvy. Objednávateľ 
zodpovedá za správnosť informácií, ktoré poskytne dodávateľovi . 

 
III. Odmena a platobné podmienky 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutie služieb zaplatiť dodávateľovi odmenu vo výške 1 500 EUR. 
3.2 Dodávateľ nie je platiteľom DPH. 
3.3 Odmena je splatná najneskôr do 15.4.2022. 
 
 
 
 

IV. Záverečné ustanovenia 
4.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami ibaže je účinnosť upravená inak 

príslušnými právnymi predpismi. 
4.2 Smernice. Dodávateľ berie na vedomie, že skupina P3 Logistic parks sa riadi postupmi zakazujúcimi korupciu a 

legalizáciu príjmov z trestnej činnosti ako sú zverejnené na stránke www.p3parks.com (ďalej len "Smernice"). 
Dodávateľ vyhlasuje a zaručuje sa, že bude dodržiavať a rešpektovať princípy a pravidlá zakotvené v Smerniciach, a 
zabezpečí, aby ich dodržiavali a rešpektovali aj jeho zamestnanci, poradcovia a zástupcovia, alebo akékoľvek tretie 
osoby konajúce v jeho mene.  Dodávateľ nebude porušovať smernice ani zákaz korupcie, alebo akékoľvek právne 
predpisy zakazujúce korupciu a ani vedome nepripustí, aby tak robil niekto iný. Dodávateľ okamžite oznámi 
Objednávateľovi porušenie, alebo možné porušenie Smernice, a pri každom následnom úkone s ním bude 
spolupracovať. Ak Dodávateľ svoje povinnosti vyplývajúce z tohto článku preukázateľne poruší, potom má Dodávateľ 
právo na ukončenie trvania tejto Zmluvy, alebo prerušenie svojho plnenia podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ je vyzývaný 
používať postupy skupiny P3 Logistic Park pri oznamovaní protispoločenskej činnosti  ak odhalí neoprávnené, 
nezákonné, nevhodné alebo neetické správanie, ktoré porušuje akýkoľvek zákon, smernice alebo obchodné vzťahy 
medzi Dodávateľom a jeho zákazníkmi, dodávateľmi, poradcami a/alebo obchodnými partnermi. Príslušné postupy 
Dodávateľa sú uvedené na  www.p3parks.com a oznámenie protispoločenskej činnosti je uvedené na linku, ktorý je k 
dispozícii na www.p3parks.com/en/company/compliance/.  

4.3 Ochrana osobných údajov. Zmluvné strany budú nakladať s osobnými údajmi fyzických osôb, ktoré poskytli v  Zmluve, 
v súvislosti so Zmluvou alebo s inými údajmi poskytnutými ohľadom zmluvného vzťahu založeného Zmluvou (,,Osobné 
údaje“) v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenie (EU) 2016/679 
Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 ( “Nariadenie”). Osobné údaje budú spracúvané na účel a v rozsahu 
potrebnom na plnenie povinností Zmluvných strán a na ich ochranu ich práv v súvislosti s ich zmluvným vzťahom.  
Osobné údaje budú spracúvané po celú dobu  zmluvného vzťahu a/alebo po jeho skončení po dobu, ktorá je upravená 
postupom Zmluvných strán, ktorá je im vzájomne známa alebo dobe odôvodnenej príslušnými predpismi; vo vzťahu 
k P3 Parks sa odkazuje na www.p3parks.com.  

4.4 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými všetkými zmluvnými stranami. 
4.5 Zmluvné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

4.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 rovnopis. 
4.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju na základe slobodne a vážne 

prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni či za inak nevýhodných podmienok, a na znak svojho súhlasu, byť touto 
zmluvou viazaní, ju podpisujú. 

 
 
Dňa _______________ 
 
 

Objednávateľ 
 
 

 

 Dodávateľ 

        
                       P3 Žilina  s.r.o.                                                                   Obec Strečno 
            Peter Jánoši, Katie Jane Schoultz                                                    Bc.Dušan Štadáni, starosta obce 
 
 
 

http://www.p3parks.com/
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