
 

 

 

ZMLUVA O UMIESTNENÍ REKLAMY 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

1. 
Obchodné meno: DELTECH, a.s. 
Sídlo:   Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Registrácia:  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10415/L 
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Vrbičan, predseda predstavenstva 
IČO:   30 225 582 
IČ DPH:   SK2020427959   
Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
Číslo účtu:  SK14 0200 0000 0028 4898 4755 
 
(ďalej len „ DELTECH“) 

 

2. 
Názov:   Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo:    Námestie Š.N.Hýroša 10 Ružomberok 
Štatutárny orgán: PhDr. Martin Krupa,riaditeľ 
IČO:   35993154 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,radlinského 32, 810 05  Bratislava 15  
Číslo účtu:   SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
 
(ďalej len „ Lipt.múzeum“) 

 

 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Liptovského múzea počas trvania akcie ,,Koncert pod 

hviezdami“, ktorý sa uskutoční dňa 4.8.2018 v Pribyline, umiestniť reklamu  určenú „DELTECH“ 
na viditeľnom mieste spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou.  

 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

A. Liptovské múzeum v Ružomberku 
 

1. sa zaväzuje zverejniť logo „DELTECH“ na mieste konania koncertu prostredníctvom 
reklamných bannerov  

2. sa zaväzuje použiť peňažné prostriedky získané za poskytnutú reklamu od „DELTECH“ 
výhradne na záležitosti týkajúce sa organizácie akcie ,,Koncert pod hviezdami“ 



 

 

3. Predloží Objednávateľovi do 15 dní po skončení podujatia dokumentáciu o realizácii reklamy 
4. sa zaväzuje, v prípade neuskutočnenia akcie „Koncert po d hviezdami“ alebo zmeny jeho 

termínu, že zástupca Lipt.múzea bude bezodkladne kontaktovať  „DELTECH“ 
 

B. „DELTECH“ 
 

1. sa zaväzuje Liptovskému múzeu v Ružomberku poskytnúť finančné prostriedky vo výške 200 € 
na č. ú. SK44 8180 0000 0070 0048 1432 na základe zálohovej faktúry vystavenej Liptovským 
múzeom 

2. sa zaväzuje poskytnúť reklamné bannery so svojím logom najneskôr  v deň konania koncertu 
 

 

Článok III. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
2. Akékoľvek zmeny zmluvy alebo jej doplnky, môžu byť vykonané iba písomným dodatkom 

podpísaným obidvoma zmluvnými stranami tejto zmluvy. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
 

 
 
 
V Liptovskom Mikuláši dňa 3.8.2018 
 
 
 
 

 

 

.................................  ..............................  
  
            Liptovské múzeum  v Ružomberku                                                                     DELTECH, a.s. 
               PhDr.Martin Krupa                                                                                        Ing. Pavel Vrbičan 


