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Zmluva 

o reklame, propagácii a inzercii uzavretá podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka 

a Zákona č. 147/2004 Z.z. o reklame. 

 

Poskytovateľom: 

TOUR LINE s.r.o. 

Pri hrádzi 7, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice 

IČO:  51244012 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka  

v zastúpení  Miroslav Csonga, prokurista 

( ďalej len „poskytovateľ“ ) 

 

a 

 

Objednávateľom: 

XXXXXXXX 

sídlo/adresa 

IČO/RČ 

zapísaného 

v zastúpení 

 

( ďalej len „objednávateľ“ ) 

 

(spoločne ďalej len  „ zmluvné strany“) 

 

 

uzatvárajú túto zmluvu 

o reklame, propagácii a inzercii (ďalej len „zmluva“) za nasledovných  podmienok 

 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi priestor na reklamu, propagáciu a inzerciu 

jeho služieb a ostatných činností v oblasti cestovného ruchu zverejnením jeho údajov 

v internetovom priestore, konkrétne na stránke Turistického informačného portálu 

prevádzkovaného poskytovateľom, webových stránkach a sociálnych mediach 

viažucich sa k Turistickému informačnému portálu prevádzkovaných na webových 

doménach Slovenskej a Českej republiky. 

2. Objednávateľ využije dohodnutý priestor na reklamu, propagáciu a inzerciu svojich 

služieb a ostatných činností v oblasti cestovného ruchu v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Zákona o reklame a uhradí poskytovateľovi odplatu za poskytnutie 

priestoru vo výške a podmienok uvedených v tejto zmluve. 
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Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ prehlasuje, že je oprávnený na poskytovanie dohodnutých služieb 

v tejto zmluve na základe živnostenského oprávnenia vydaného Okresným úradom 

Bratislava č.  

2. Poskytovateľ má právo na odplatu za poskytnuté plnenie v zmysle tejto zmluvy za 

podmienok a v dohodnutom rozsahu podľa tejto zmluvy riadne a včas zo strany 

objednávateľa. 

3. Objednávateľ prehlasuje, že využije poskytnutý priestor na reklamu, propagáciu 

a inzerciu len svojich služieb a činností v oblasti cestovného ruchu, ktoré vykonáva 

v súlade a za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a všetky svoje zákonné povinnosti si plní riadne a včas. 

4. Objednávateľ ma povinnosť uhradiť poskytovateľovi odplatu za poskytnuté plnenie 

v zmysle tejto zmluvy za podmienok a v dohodnutom rozsahu podľa tejto zmluvy 

riadne a včas na základe vystavenej faktúry ( daňového dokladu ) za dohodnuté 

obdobie na účet poskytovateľa  IBAN: SK57 1100 0000 0029 4806 4606 vedeného 

v Tatra Banke, a.s. 

 

Článok III. 

Odplata a splatnosť 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate a za poskytnuté základné služby v dohodnutom 

rozsahu 

a) pri trojmesačne/polročnej/ročnej splatnosti vo výške ....  za každý mesiac 

splateného obdobia 

b) za zverejnenie v sekcii TOP / TIP .... vo výške ...... za každý mesiac zverejnenia 

c) za zverejnenie oznamu a termínu verejne organizovaného alebo spolupodieľanie 

sa na verejne organizovanom podujatí vo výške 25€ . 

2. Zmluvné strany sa pri uzatvorení zmluvy dohodli na  splatnosti vopred a to najneskôr 

do piatich dní začínajúceho obdobia. 

3. Objednávateľ sa môže jednostranne na základe uváženia rozhodnúť o zmene 

dohodnutej splatnosti. Toto rozhodnutie je povinný oznámiť poskytovateľovi vopred, 

najneskôr 7 dní pred prvým dňom začiatku obdobia zverejnenia. Pri zmene obdobia 

splatnosti poskytovateľ upraví výšku mesačnej úhrady v zmysle cenníka služby pre 

jednotlivé doby splatnosti. 

 

 

Článok IV. 

Zánik zmluvy 

 

1. Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom možno ukončiť 

a) dohodou zmluvných strán 

b) výpoveďou zo strany poskytovateľa v prípade neuhradenia odplaty za dohodnuté 

obdobie spočívajúce v  omeškaní úhrady o viac ako 5 dní 

c) výpoveďou zo strany objednávateľa z dôvodu zániku jeho záujmu o poskytované 

služby 

d) ostatné podmienky skončenia zmluvného vzťahu sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zániku  
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Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu 

neurčitú. 

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, jedno pre poskytovateľa a druhé 

pre objednávateľa 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak dôkazu ju podpisujú 

 

 

 

 

V Bratislave dňa                                                       V ................... dňa 

 

 

 

 

 

................................................................                  .................................................................. 

Poskytovateľ                                                                        Objednávateľ  

 

 

 

 

 


