
Zmluva o reklamnej činnosti č.2/2022 
uzatvorená medzi 

 

I. 

 

Obchodné meno:  Roľnícka spoločnosť a. s. 

so sídlom:   980 41 Bottovo 154 

IČO:     31580700 

DIČ/IČ DPH:    SK2020463269 

Zapísaný:   Obch. register OS BB, odd. Sa, vložka 152/S 

V zastúpení:   predseda predstavenstva 

Meno a priezvisko:  Ing. Miroslava Juríček 

 

(ďalej v texte ako „Roľnícka spoločnosť  a.s.“) 

 

II. 

 

Názov:    Obec Bottovo 

so sídlom:    Obecný úrad Bottovo, Bottovo 66, 980 41 Dubovec 

IČO:    00318639 

DIČ/IČ DPH:   SK2021293230 

V zastúpení:   starostka obce 

Meno a priezvisko:  Ing. Andrea Baláková 

 

(ďalej v texte ako „Obec“) 

 

 

 

V nasledovnom znení: 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán, na základe ktorej Obec udeľuje povolenie 

Roľníckej spoločnosti a.s. na umiestnenie reklamných tabúľ na území Obce za účelom prezentácie 

a propagácie Roľníckej spoločnosti a.s. prostredníctvom bannerov a reklamných letákov. 

2. Reklamné tabule a bannery umiestnené na území Obce sú vo vlastníctve Roľníckej spoločnosti a.s. 

 

II.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Roľnícka spoločnosť  a.s. sa zaväzuje, že reklamné tabule a bannery umiestni na mieste vopred 

odsúhlasené Obcou. 

2. Roľnícka spoločnosť  a.s. sa zaväzuje, že bude znášať všetky náklady súvisiace s reklamnou 

činnosťou. 

3. Obec sa zaväzuje kontrolovať stav reklamných tabúľ a bannerov. V prípade zistenia ich 

akéhokoľvek poškodenia vrátane poškodenia na nich zobrazeného reklamného motívu sa Obec 

zaväzuje bezodkladne informovať o tejto skutočnosti Roľnícku spoločnosť a.s. Obec nezodpovedá 

za poškodenie, zničenie alebo odcudzenie reklamných tabúľ a bannerov vo vlastníctve Roľníckej 

spoločnosti a.s.  



III.  

Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena pre Obec predstavuje 4700,-€ bez DPH slovom 

štyritisícsedemsto€. 

2. Roľnícka spoločnosť a.s. je povinná uhradiť dohodnutú odmenu v lehote piatich dní od uzavretia 

tejto zmluvy bezhotovostným prevodom v prospech účtu Obce alebo v hotovosti pri uzavretí tejto 

zmluvy do pokladne Obecného úradu v Bottove.  

 

IV.  

Čas trvania zmluvy 

 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.01.2023 

 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 

jeden rovnopis. 

2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je uzatvorená na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, nebola uzavretá 

v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne preštudovali, jej obsahu, ktorý je pre nich 

dostatočne určitý a jasný porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali.  

 

V Bottove dňa 30.12.2022 

 

 

Za Roľnícku spoločnosť  a.s.     Za Obec Bottovo 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------    ------------------------------------------ 

        Ing. Miroslav Juríček      Ing. Andrea Baláková 

       predseda predstavenstva            starostka obce 


