
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb 

č.   1/2018 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Zmluva“) 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

názov:  HOLDES – horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s. r. o. 

sídlo:   Predné Hálny 2530, 977 01  Brezno 

IČO:  31601014 

DIČ:   2020454634 

IČ DPH: SK2020454634 

zastúpená: Ing. Jaroslav Ľupták, konateľ 

(ďalej ako „HOLDES“) 

 

a 

 

názov:  Obec Braväcovo 

sídlo:  976 64 Braväcovo 196 

IČO:  00313301 

DIČ:  2021223050 

zastúpená: Ing. Peter Baliak, starosta 

(ďalej ako „Obec“) 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Obce poskytnúť HOLDESu spoluprácu, spočívajúcu              

v prezentácii jeho podnikateľskej činnosti, obchodného mena a značky a záväzok 

HOLDESu zaplatiť Obci za poskytnuté plnenia odplatu. 

 

 

Čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Obec sa počas Dní obce Braväcovo 1-2.9.2018 zaväzuje poskytovať HOLDESu reklamné 

plnenie prostredníctvom banera v zmysle čl. I. tejto Zmluvy. 

2. Obec zabezpečí v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy publikovanie loga HOLDES na 

amfiteátri v Braväcove a na plagátoch k programu dní obce. 

 

 

Čl. IV. 

Odplata za poskytnuté plnenia 
 

1. Odplata za poskytnuté plnenie Obce voči HOLDESu podľa čl. III. tejto Zmluvy sa 

zmluvnými stranami dojednalo v hodnote 300 € s DPH (slovom Tristo Eur). 

 

 

 

 



Čl. V. 

Trvanie a zánik Zmluvy 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 2.9.2018. 

2. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú sa dojednala, resp. splnením všetkých záväzkov                   

v Zmluve dojednaných. 

3. Pred uplynutím dojednanej doby táto Zmluva zaniká: 

            a) písomnou dohodou zmluvných stán, a to ku dňu určenému v písomnej dohode  o skončení 

      Zmluvy, 

 b) odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou  v prípade  porušenia  povinností 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné a doručené. 

Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného prejavu vôle                       

s uvedeným dôvodom odstúpenia. 

 

 

Čl. VI.  

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými 

stranami. 

2. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 

oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom exemplári. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto Zmluve, ktoré vznikli na 

základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú 

obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto Zmluvy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich prejavy vôle 

sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že ju uzatvárajú vo forme predpísanej príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 

 

 

V Brezne, dňa 30.8.2018 

 

 

 

 

 

 

….............................................                                                              …............................................. 

 Ing. Jaroslav Ľupták, konateľ                    Ing. Peter Baliak 

HOLDES – horehronská lesná              starosta Obce Braväcovo 


