
OBCHODNÁ ZMLUVA 

uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z.  
v znení neskorších predpisov medzi: 

 

DODÁVATEĽ: 
 
Názov:  JUDr. Vladimír Urblík – VALIGA 
Sídlo:  Pod Donátom 5, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 17 922 372 
DIČ:   
IČ DPH:   
Bankové spojenie:  
IBAN:  
v zastúpení: JUDr. Vladimír Urblík, konateľ 
 
a 
 
ODBERATEĽ: 
 
Názov:  Banskobystrický kraj Turizmus  
Sídlo:  Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:  52132072 
DIČ:   
IČ DPH:       
Bankové spojenie:       
IBAN:  

                          
v zastúpení: Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD.,  
predsedníčka krajskej organizácie cestovného ruchu            
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je prenájom reklamnej plochy – bigboard o rozmeroch 9,6 x 3,6 m 

v intraviláne mesta Žiar nad Hronom pri rýchlostnej ceste R1 v termíne od 13.1.2022 do 
31.12.2022 s prednostným právom odberateľa predĺžiť túto dobu, ak odberateľ toto právo 
písomne uplatní najmenej 2 mesiace pred uplynutím nájomnej doby. Odberateľ si reklamný 
banner dodáva sám.   
Počet plôch: 1 ks 
Číslo plochy: 1, smer BB 

 
Článok II 

Platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene 480,- €, slovom štyristoosemdesiat, za prenájom jednej 
reklamnej plochy bigboardu za jeden mesiac. Cena 480,-€ pozostáva zo základu dane 400,-€ a DPH 
80,-€.  
 



 
Článok III 

Fakturácia 
 
1. Fakturácia bude prebiehať mesačne, splatnosť faktúry je 10 dní. Prvú faktúru (nájom za prvý 

mesiac január 2022) je dodávateľ oprávnený vystaviť pri podpise zmluvy za prenájom v sume 480,-
€ vrátane DPH.  

 
Článok IV 

Ostatné dojednania zmluvných strán 
 

1. Dodávateľ nezodpovedá za škody na reklamnej ploche spôsobené tretími osobami, resp. 
nepredvídateľnými okolnosťami. Takto spôsobené škody sa dodávateľ zaväzuje odstrániť na 
náklady odberateľa a to do desiatich dní od písomného oznámenia (objednávky) odberateľa.  

2. Odberateľ berie na vedomie, že dodávateľ nezodpovedá za obsah reklamy a v prípade, že obsah 
reklamy nebude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, zaväzuje sa odberateľ 
nahradiť dodávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikne a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho 
na to dodávateľ vyzve. Vznikom škody sa na účely tejto zmluvy rozumie akákoľvek ujma 
vyjadriteľná v peniazoch a to i taká, ktorá ešte len hrozí na základe nároku tretej osoby 
uplatneného v konkrétnej výške voči dodávateľovi, vrátane sankcií  orgánov verejnej správy. 
Povinnosť odberateľa zaplatiť dohodnutú cenu v plnej výške zostáva nedotknutá i v prípade, ak 
vecne príslušný orgán odstráni, alebo uloží dodávateľovi povinnosť odstrániť plagáty s takýmto 
nevhodným obsahom ešte pred uplynutím doby uvedenej v čl. I tejto zmluvy.  

 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov a ust. § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

2. Všetky vzťahy z tejto zmluvy vyplývajúce, alebo s touto zmluvou súvisiace, vrátane prípadných 
sporov, sa riadia Obchodným zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
Právne vzťahy medzi účastníkmi, ktoré táto zmluva nerieši sú upravené Obchodným zákonníkom.  

3. Táto zmluva sa môže meniť len dohodou zmluvných strán v písomnej podobe formou dodatku. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jedno 

vyhotovenie.  
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak čoho pripájajú 

svoje podpisy.   
 
 
V Žiari nad Hronom,  dňa 12.1.2022    V Banskej Bystrici,  dňa 12.1.2022 
 
 
 
Dodávateľ:                                                           Odberateľ: 
 
 
 
  
 . .                             
JUDr. Vladimír Urblík, konateľ        Ing. Mgr. Daniela Chrančoková, PhD. 




