
Z M L U V A    O   R E K L A M E 
Uzavretá v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov ďalej len Zmluva. 
 

Čl.1. 
Zmluvné strany 

 
Obchodné meno:   DELTECH, a. s. 
Sídlo:     Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
Registrácia:    Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa,  
                                                   vložka  č.: 10415/L 
Štatutárny orgán:   Ing. Štefan Šintaj, podpredseda predstavenstva 
IČO:     30 225 582 
IČ DPH:    SK2020427959   
Bankové spojenie:   VÚB, a. s. 
Číslo účtu:    SK14 0200 0000 0028 4898 4755  
( Objednávateľ ) 

a 
 

Názov inštitúcie:   Liptovské múzeum 
Sídlo:     Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50  Ružomberok 
Zastúpený štatutárnym zástupcom: PaedDr. Michal Kovačic, PhD., riaditeľ 
IČO:     35993154 
DIČ:     2020590363 
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
Č. účtu:    SK44 8180 0000 0070 0048 1432  
( Poskytovateľ ) 
 
 

Čl. 2. 
Predmet a účel zmluvy 

 
 Tuto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť reklamu 

formou propagácie obchodného mena  a  loga  objednávateľa pri príležitosti 30. 
výročia otvorenia Múzea liptovskej dediny Pribylina, ktoré sa bude konať v areáli 
Múzea liptovskej dediny v Pribyline v dňoch 13. – 14. augusta 2021. 

 Poskytovateľ sa zaväzuje propagovať objednávateľa bannerom v exteriéry na 
amfiteátery a rollup-om v interiéry počas celého trvania podujatia. 
 
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi: 
a/ banner  
b/  Zapožičanie rollapu s logom firmy na slávnostné otvorenie  

 
 
 
 
 



         Čl. 3. 
Cena a platobné podmienky 

 
 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi predmet plnenia podľa článku 2 

tejto zmluvy cenu vo výške 500,- EUR bez DPH, slovom:  Päťsto EUR, ktoré budú 
zaslané na horeuvedený účet poskytovateľa do 14 dní od zaslania faktúry 
poskytovateľom objednávateľovi. 
 

Čl. 4. 
Doba plnenia a záverečné ustanovenia 

 
 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. augusta 2021. 
 Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy zmluvných strán, 

ktoré vznikli na základe tejto zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť 
príslušnými ustanoveniami Obchodného a ostatných všeobecne záväznými právnymi 
predpismi slovenského právneho poriadku. 

 Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú stranu. 
 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia tejto zmluvy sú platné, len ak boli vyhotovené vo 

forme písomných dodatkov, podpísaných k tomu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

 
 
 
 
V Liptovskom Mikuláši, dňa ......................        V Liptovskom Mikuláši, dňa ......................... 

 
 
 
 
 
                                            

----------------------------------------------                     --------------------------------------------------- 
             Ing. Štefan Šintaj                                                    PaedDr. Michal Kovačic, PhD. 
    podpredseda predstavenstva                                                            riaditeľ 
 


