Zmluva o reklame
(číslo: 2021002)
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obch. z. medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Objednávateľ:
Obchodné meno: Obec Lúčka
Sídlo: Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
Zastúpený: Mikuláš Mašlej - starosta
IČO: 00595764
DIČ: 2020777572
Mail/Tel.: topl.lucka@gmail.com. 0905 205 129
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
2. Poskytovateľ:
Obchodné meno: AHOJ MEDIA s.r.o.
Sídlo: Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov
Zastúpený: Mgr. Jozef Mačejovský, konateľ
IČO: 53092503
DIČ: 2121260768
Mail/Tel.: redakcia@ahoj.tv, 0958 378 288
(ďalej len „Poskytovateľ“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa obstarať propagáciu
objednávateľa spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi
(ďalej tiež len „reklama“).
2. Poskytovateľ sa zaväzuje propagovať objednávateľa na portáli www.ahoj.tv a na youtube
kanáli AHOJ.TV
3. Poskytovateľ sa zaväzuje vytvoriť video reportáže v počte 3x, vytvoriť profil obce v sekcii
Obce, uverejňovať PR články ktoré zašle obec, uverejňovať udalosti obce v kalendári udalostí,
vždy po vzájomnej dohode.

Článok II.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.8.2022, pričom poskytovateľ je povinný zverejniť
reklamu po dodaní podkladov zo strany objednávateľa počnúc dňom 1.9.2021.
2. V prípade omeškania s dodaním podkladov podľa predchádzajúceho bodu zmluvy,
poskytovateľ nie je povinný reklamu zverejniť, avšak právo na odmenu zostáva zachované
v celom rozsahu.
3. Zmluvný vzťah je možné ukončiť dohodou kedykoľvek.
4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade omeškania objednávateľa
s úhradou odmeny o viac ako 7 dní, pričom je oprávnený v prípade omeškania odmietnuť
zverejnenie reklamy zodpovedajúce omeškaniu objednávateľa.
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5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania poskytovateľa so
zverejnením reklamy o viac ako 14 dní.

Článok III.
Všeobecné ustanovenia
1. Objednávateľ je povinný aktualizovať údaje o svojej obci vždy pri ich zmene.
2. Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť poskytovateľovi
odmenu v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy, v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z.
o reklame v platnom znení a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa dozvie, že reklama je v rozpore s ust. § 3
ods. 1, 5 a 6 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame.
5. Pre prípad zániku objednávateľa, straty právnej subjektivity objednávateľa, má poskytovateľ
právo reklamu z webovej stránky odstrániť, tým však nie je dotknutá odmena poskytovateľa.
Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ objednávateľ nezaplatí
dohodnutú odmenu v lehote splatnosti podľa tejto zmluvy.
6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku údržby webovej stránky
a dočasnej nemožnosti sprístupnenia jej obsahu bežnému spotrebiteľovi. Objednávateľ má
právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak by webová stránka bola nefunkčná nepretržite viac
ako 14 dní v dôsledku, ktorej by bežný spotrebiteľ objektívne nemal prístup k obsahu
webovej stránky.
Iný zánik záväzku
7. Výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strane v dôsledku hrubého porušenia záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy a nesplnenia ich ani po predchádzajúcej výzve druhou zmluvnou
stranou v dodatočne poskytnutej lehote, ktorou je 1 mesiac odo dňa, kedy bola druhá
zmluvná strana na porušovanie záväzkov písomne upozornená. V prípade, že ani po tomto
termíne nedôjde k náprave, môže druhá zmluvná strana zmluvu vypovedať.
8. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začne plynúť v prvý deň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Týmto nie je
dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody od druhej zmluvnej strany, ktorá porušila
záväzky vyplývajúce zo zmluvy.

Článok IV.
Odmena za reklamu a platobné podmienky
1. Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na cene za šírenie reklamy podľa čl. I. tejto zmluvy vo
výške 300 eur. Dohodnutá odmena je uvedená s DPH a zahŕňa všetky náklady poskytovateľa
súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy.
2. Objednávateľ uhradí uvedenú odmenu na bankový účet poskytovateľa vedený na faktúre
objednávateľa, ktorá bude objednávateľovi zaslaná po podpísaní zmluvy do siedmych
kalendárnych dní.
3. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry v lehote 14 dní odo dňa jej prevzatia
objednávateľom. V prípade skutočnosti podľa čl. II, bodu 6 tejto zmluvy, predĺženie doby
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trvania zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť faktúru poskytovateľovi na odmenu podľa
zmluvy v lehote do 14 dní od jej doručenia.

Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ vznikne požiadavka jednej zo zmluvných strán týkajúcich sa zmien, ktoré by mali vplyv
na predmet a obsah plnenia tejto zmluvy, bude toto písomným dodatkom k tejto zmluve
odsúhlasené obomi zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom dôkladne prečítali, obsahu
porozumeli a zmluva bola uzavretá na základe ich pravej a slobodnej vôle, za nie pre nich
nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúcich z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
4.

V prípade vzniku sporu z tejto zmluvy, alebo súvislosti s ňou, sa zmluvné strany budú snažiť
vyriešiť ho vzájomným rokovaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom spor nepodarí vyriešiť,
bude predložený na prejednanie a rozhodnutie Rozhodcovskému súdu Slovenskej obchodnej
a priemyselnej komory v Bratislave.

5. Písomnosti si zmluvné strany doručujú poštou, prípadne elektronickými prostriedkami na emailovú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Písomnosť doručovaná elektronickými
prostriedkami sa považuje za doručenú tretím dňom odo dňa odoslania a to aj v prípade, ak
sa druhá zmluvná strana s obsahom správy neoboznámila a nezaslala potvrdenie o prijatí
správy.
6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrži jedno
vyhotovenie.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Lúčke: 15.09.2021

Bardejove dňa 31.8.2021

Za objednávateľa

Za poskytovateľa
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