
Zmluva o reklame 

 
 

uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 

   Sídlo: Nemocničná 986, 017 26  Považská Bystrica 

   Zastúpený: MUDr. Igor Steiner, MPH, riaditeľ NsP 

   IČO: 00610411 

   IČ DPH: SK 2020705038 

   DIČ: 2020705038 

   Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

   Číslo účtu: SK80 8180 0000 0070 0051 0563 

   Zriadená SK 2020705038 

Zriadená: zriaďovacou listinou MZ SR číslo: 1970/1991 A/V-1 v znení jej dodatkov  

   (ďalej iba ako „poskytovateľ“) 

 

 

Objednávateľ: Katarína Adamičková - Foka 

   Moyzesova 1909/1A, 020 01  Púchov 

   IČO: 50681877 

   DIČ: 1085078049                                     

             (ďalej iba ako „objednávateľ“) 

 

 

Článok II. 

Predmet služby 

 

 Poskytovateľ súhlasí s umiestnením reklamy objednávateľa v objekte NsP Považská Bystrica – 1 ks 

zaklapávací rám o rozmere 70 x 100cm na 4.poschodí polikliniky pre dospelých NsP Považská Bystrica 

v priestoroch novorodeneckého oddelenia. Reklamná plocha bude obsahovať reklamu na fotografické služby 

- fotenie detí. Objednávateľ zodpovedá za obsahové a estetické využitie reklamnej plochy. 

 

Článok III. 

Doba plnenia 

 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na obdobie jedného roka, začínajúc dňom 01.04.2022 do     

31.03.2023. 

2. Nájom končí uplynutím lehoty, na ktorú bola zmluva dohodnutá. 

3. Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvný vzťah pred uplynutím dohodnutej doby na základe 

vzájomnej dohody uzatvorenej písomnou formou, alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných 

strán, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že po vzájomnej dohode môžu predĺžiť platnosť zmluvy na ďalšie 

obdobie. 

 

 



Článok IV. 

Cena a platobné podmienky  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene nájmu reklamnej plochy v zmysle predchádzajúcich ujednaní na 

sume 100,00 bez DPH. Za poskytované služby zaplatí objednávateľ na základe vystavenej faktúry 

poskytovateľa. Faktúra sa vystaví ihneď po uzavretí zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia.  

2. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou vystavenej faktúry, je povinný 

zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

Nárok poskytovateľa na úroky z omeškania a náhradu škody nie je ustanovením predchádzajúcej vety 

dotknutý. 

 

Článok V. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 01.04.2022. 

2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonané písomnou formou po dohode oboch 

zmluvných strán. 

3. Pre vzťahy neupravené v tejto zmluve platia ostatné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb.  

Obchodného zákonníka 

4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia 

o objednávateľ jedno vyhotovenie tejto zmluvy. 

5. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, 

jej obsahu porozumeli, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na 

znak súhlasu ju podpisujú. 

6. Objednávateľ poskytuje poskytovateľovi svoje osobné údaje a súhlasí s tým, aby poskytovateľ tieto 

údaje zaviedol do svojej databázy a nakladal s nimi v rozsahu potrebnom pre realizáciu tejto zmluvy 

v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje tieto 

údaje chrániť. 

 

 

 

V Považskej Bystrici, dňa  28.03.2022                                

 

 

 

 

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

 MUDr. Igor Steiner, MPH           Katarína Adamičková 

              riaditeľ NsP                                                Foka  

   

                                                 

 

                      

            


