
Zmluva o poskytnutí reklamy
Uzavretá podľa §269 ods. 2 Obeh. zákonníka medzi

EKOLTECH spol. s r.o.
Zapísaná v OR SR Okresný súd Banská Bystrica odd. Sro. vložka č. 5993/S 

Čajkovského 8, 984 01 Lučenec 
Zastúpená: Ján Vrabec, konateľ spoločnosti 
100:34127887 
DIČ: SK 2020410458 
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK 35 0200 0000 0030 0035 3459

ďalej ako „poskytovateľ“

Mesto Fiľakovo - MsÚ Fiľakovo
Radničná 25, 986 01 Fiľakovo
Zastúpená: Mgr. Attila Agócs, PhD., primátor mesta
IČO: 00316075
DIČ: 2021115052
Bank. spoj.: OTP Banka Slovensko 
IBAN: SK 95 5200 0000 0000 0817 4961

ďalej ako „prijímateľ“

I. Predmet zmluvy
1. Prijímateľ sa zaväzuje vykonávať reklamu a propagáciu poskytovateľa, jeho 
loga, obeh. mena, jeho produktov a služieb formou zverejnenia obeh. loga 
poskytovateľa, ktoré sa musí premietnuť na reklamných pútačoch 
umiestnených na športových podujatiach, ktoré prijímateľ organizuje počas 
trvania tejto zmluvy a propozíciách vydaných k týmto športovým podujatiam 
organizovaných prijímateľom.

II. Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzaviera na dobu určitú od podpisu zmluvy do 10.06.2018.

III. Finančná náhrada
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi za umiestnenie reklamy 
finančný príspevok vo výške 16.000 € (slovom šestnásťtisíc eur). Uvedenú sumu 
poskytovateľ uhradí prijímateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa podpisu 
tejto zmluvy.

IV. Povinnosti prijímateľa
1. Prijímateľ bude zabezpečovať propagáciu poskytovateľa v tomto rozsahu:



a) Poskytovateľ bude prezentovaný ako sponzor športových podujatí 
organizovaných prijímateľom

b) Vykonávať reklamu poskytovateľa v súvislosti s predmetom zmluvy, 
umiestniť logo ťirmy poskytovateľa na každom športovom podujatí

c) Vyhotoviť pre potreby poskytovateľa ťotodokumentáciu o umiestnení 
reklamy poskytovateľa

2. Prijímateľ je povinný postupovať pri uskutočňovaní reklamy s odbornou 
starostlivosťou. Plnenie predmetu tejto zmluvy je prijímateľ povinný 
uskutočňovať v súlade s platnými právnymi a ďalšími záväznými predpismi 
a v súlade so záujmami poskytovateľa.

V. Odstúpenie od zmluvy
1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak prijímateľ nedodrží 
dohodnutý účel zmluvy.

VI. Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. AkékolVek zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len po 
obojstrannom súhlase zmluvných strán písomnou formou.

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná 
strana obdrží po jednom vyhotovení.

3. Účastníci zmluvy sa s jej obsahom oboznámili, súhlasia sním a na znak 
súhlasu pripájajú svoje podpisy.

Vo Fiľakove, dňa 16.06.2016

Poskytovateľ 
Ekoltech spoj/ s r.o. 

Ján Vrabec 
konateľ spoločnosti

Prijímateľ 
Mesto Fiľakovo 

Mgr. Attila Agócs, PhD. 
primátor mesta


