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SK 811 01 Bratislava, Ventúrska 16

Sídlo:
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info@$lo-.-enskodotobozo.sk

421 948066634

Tel:
WEB: www.slovenskadatabaza.sk
Fax:
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E-mail:

info@slovenskadatabaza.sk

IČO: 44 601 549
IČDPH: SK2022750741

INaša kontaktná osoba

1Renáta Hamranová 0948 717 123

IReklamovaná firma

ICaňa - Obec

IPrevádzka

1044 14 Caňa, Osloboditežov
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ISídlO

1044 14 Caňa, Osloboditežov
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IPoštová adresa

1044 14 Caňa, Osloboditežov
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IObjednávater

[Obec Caňa

IKontaktná osoba

1 Michal Rečka

ITelefon I mobil I fax

1556999206

IWeb I E-mail

Iwww.obeccana.sklobeccana@centrum.sk

IICO I OIC IICDPH

1324060
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Vyplni firma:
IReklama na 12 mesiacov
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uzatvorená

ZMLUVA O REKLAME
v zmysle § 261 a 269 Obchodného zákonníka

(ďalej len "Zmluva")

PREAMBULA
(l)

(II)

(III)

Zmluvné strany uvedení na stránke 1, prehlasujú, že zmluvný vzťah, ktorého predmet je definovaný v Čl. l. tejto Zmluvy medzi nimi vznikol konkludentne,
na základe
telefonickej ponuky služieb Obstarávaterom.
Zástupca Obstarávatera
telefonicky kontaktoval
Objednávatera
za účelom poskytnutia
plnenia - reklamy Objednávatera
v zmysle Čl. l. tejto Zmluvy. Ponuka služieb Obstarávaterom
a jej akceptácia Objednávateľom
boli zrealizované dvomi telefonickými
kontaktmi,
pričom Objednávater
bol upozornený,
že druhý rozhovor sa nahráva, s čím vyjadrilObjednávater
súhlas. Zástupca Obstarávatera
v prvom telefonickom
kontakte podrobne
oboznámil
Objednávatera
ako potenciálneho
zmluvného partnera s reklamným balíkom, ktorý tvorí predmet tejto Zmluvy, ako aj s cenou za objednané služby, splatnosťou,
dobou platnosti Zmluvy a spôsobom uzatvorenia zmluvného vzťahu. Na základe záujmu Objednávatera
o ponúkané reklamné služby sa uskutočnil druhý telefonický
kontakt, ktorý uskutočnil zástupca Obstarávatera
- osoba odlišná od osoby uskutočňujúcej
prvý kontakt - v ktorom Obstarávater
zopakoval ponuku aObjednávater
potvrdil objednávku ponúkaných služieb.
Na základe konkludentne
uzatvoreného
zmluvného
vzťahu vyhotovilObstarávater
túto Zmluvu, ktorú spolu s predfaktúrou
zaslal na Objednávaterom
oznámenú
adresu sídla/kontaktnú
adresu. Zmluva je vyhotovená
v dvoch vyhotoveniach,
z ktorých jedno po podpise sa Objednávater
zaväzuje zaslať späť na adresu
Obstarávatera
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
Právny vzťah založený touto Zmluvou
vznikol konkludentne
a Obstarávater
v zmysle dohody začal s poskytovaním
služieb Objednávaterovi
bezodkladne
po
odsúhlasení obsahu Zmluvy v druhom telefonickom
kontakte, s čím Objednávatel'
vyslovil súhlas.
Čl. l

Predmet Zmluvy
1.

2.

3.

Predmetom Zmluvy je poskytovanie
reklamného
balíka v rozsahu uvedenom v bode 2. tohto Článku Zmluvy Obstarávaterom
na základe objednávky
potvrdenej
Objednávaterom.
Obstarávatel'
sa zaväzuje poskytovať
reklamné služby v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení nlektorých zákonov,
v znení neskorších predpisova
v zmysle tejto Zmluvy a Objednávatel'
sa zaväzuje za poskytované
služby Obstarávaterovi
zaplatiť cenu dohodnutú
v Čl. Il. tejto
Zmluvy.
Obstarávater sa zaväzuje poskytnúť Objednávaterovi
nasledovné reklamné služby:
V rámci základného balíka bude zabezpečené
• vyhradávanie Objednávatera
oodra názvu (obchodného
mena), činnosti, okresu/kraja
sídla a poštovej adresy,
• odkaz na web stránku Objednávatera,
• lokaäzácía sfdla Cbjednévatet d na mape,
• zabezpečenie slogan u a upútavacej vety,
• bezplatná zmena údajov Objednávateľa
počas platnosti Zmluvy (jedného účtovného obdobia) zaslaním požadovanej zmeny cez web stránku Obstarávatera.
vedľajšie služby, a to uvedenie Objednávateľa
na prvej strane výsledkom vvhradávanía
v Google v rámci cyklickej kampane, s vyhľadávacím
slovom vybraným
Objednávateľom
a oznámeným
Obstarávaterovi,
ktorý zabezpečí cyklickú Google-kampaň.
Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia so Smernicami Google o ochrane
údajov a pravidlám podnikania, ktoré sú zverejnené na www leqal jonooames de/steamme/sk/prjyacy

ČI.U.
Cena
1.
2.
3.

Cena za poskytované služby bola dohodou zmluvných strán stanovená a uvedená vo výške na predfaktúre.
Objednávater
sa zaväzuje zaplatiť Obstarávaterovi
dohodnutú
cenu na základe predfaktúry,
ktorá je Objednávaterovi
zaslaná Obstarávaterom
spolu s písomným
vyhotovením tejto Zmluvy.
Splatnosť predfaktúry
je dohodou oboch zmluvných strán.
Obstarávater
po úhrade predfaktúry
vo výške dohodnutej
ceny za poskytovanie
predmetu tejto Zmluvy na účet Obstarávatera
vystaví a zašle Objednávaterovi
daňový doklad o úhrade ceny.
Čl, III

Práva o povinnosti zmluvných strán

l,

2.
3,

Obstarávater
sa zaväzuje poskytovať
plnenie v zmysle tejto Zmluvy v súlade s
rozsahu a kvalite. Obstarávater
zodpovedá za zabezpečenie služieb podl'a tejto
pokiar ide o ich pravdivosť
a úplnosť.
Obstarávater
nepreveruje
pravdivosť
Objednávater oprávnený vykonávať činnosti uvedené ako činnosti Objednávatera
Objednávater
Objednávater

platnými právnymi predpismi a dohodami s Objednávaterom,
včas a v dohodnutom
Zmluvy. Obstarávater
nenesie zodpovednosť
za údaje poskytnuté
Objednávatel'om,
údajov poskytnutých
Objednávaterom
a nenesie zodpovednosť
ani za to, či je
v zverejnenej reklame v zmysle tejto Zmluvy.

zodpovedá
za poskytnuté
údaje Obstarávaterovi.
Objednávater
sa zaväzuje uhradiť
má právo počas platnosti Zmluvy kedykorvek požiadať Obstarávatera o potrebnú úpravu

Objednávatel'
Objednávatera.

súhlasí

s tým,

aby bol Obstarávatel'

počas trvania

tejto

Zmluvy

uvádzaný

pri službách

dohodnutú

cenu

údajov telefonicky
poskytovaných

za služby poskytované
alebo v písomnej forme.

v zmysle

tejto

Zmluvy

Obstarávaterom.

ako reklamný

partner

Čl. IV.
Trvanie a ukončenie Zmluvy

1.
2.
3.

Zmluvný
kontakte

vzťah z tejto Zmluvy vznikol v súlade s ustanoveniami
Obstarávaterom
a týmto sa stala Zmluva účinnou.

Preambuly

tejto

Zmluvy

potvrdením

záujmu

o ponuku

Objednávaterom

v druhom

telefonickom

S

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - Obstarávater
sa zaväzuje poskytovať reklamné služby - základný
služby do vyčerpania kreditu za cenu stanovenú spol. Google za každý klik na kľúčové slovo.

balík po dobu 12 mesiacov

od uzatvorenia

Zmluvy

a vedľajšie

Zmluva zaniká:
a)
b)

c)
d)

uplynutím

doby, na ktorú sa uzatvára,

nemožnosťou plnenia v zmysle § 352 a nasl. Obchodného zákonníka,
dohodou zmíuvnýcn strán - Zmluva zaniká ku dňu dohodnutérnu zmluvnými stranami,
odstúpením podte § 344 a nasl. Obchodného zákonníka- obe zmluvné strany môžu od Zmluvy odstúpiť

pre podstatné porušenie Zmluvy alebo v prípade menej
závažného porušenia Zmluvy, ak druhá zmluvná strana neodstráni, ktorá Zmluvu porušila, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote.
Objednávater
má právo od tejto Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 7 pracovných dní od uzatvorenia tejto Zmluvy (bod O. Zmluvy).
Odstúpenie je účinné doručením písomného odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Zmluvné strany majú nárok na
plnenie v zmysle tejto Zmluvy až do momentu platnosti odstúpenia.

Po zán,,~ ~,nil\.

y odstráni

Obstarávater

reklamu

Objednávatera

umiestnenú

v zmysle tejto Zmluvy

na internetovej

stránke

www sloyenskadatabaza

sk.

ČI, V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.
2.

Objednávater
dáva súhlas Obstarávaterovi
ako prevádzkovateľovi
v súlade so zákonom Č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
SO spracovaním osobných údajov Objednávatera
v databáze Obstarávatera
pre jeho potreby v súvislosti s poskytovanim
služieb v zmysle tejto Zmluvy.
Zmluvné

strany prehlasujú,

Za Obstarávatera:

V Bratislave dňa

.

že Zmluva vyjadruje

ich

vôtu

a podpisujú

ju oprávnené

osoby.

predpisov,

