
REGISTER OBCHODNÝCH SPCXDČNOSTJ S.R.Q,
O J l r/yľw CBCMC

Poskytovateľ :

Register obchodných spoločností s.r.o.
811 01 Bratislava, Gorkého l

Tel: 00421948858060
IČO: 46 440 305, IČDPH: SK2023394076

info@obchodnyregister.com
www.obchodnyreRister.com

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, VI.č.: 77396/B

Kontaktná osoba: Ivana Rendeková

Názov zadávateľa:
IČO/DIČ/1ČDPH:

Sídlo :
Prevádzka:
Poštová adresa:
Telefón:
Mobil:
Web:

Školský poľnohospodársky podnik n.o. Zemplínska Teplica Skratka: ŠPP, n.o.

31 256 481 / 2021710592 / SK2021710592
076 64 Zemplínska Teplica, Hlavná 94

076 64 Zemplínska Teplica, Hlavná 94

076 64 Zemplínska Teplica, Hlavná 94

0 5 6 / 6 7 9 6 2 3 1 Fax: 0 5 6 / 6 7 9 6 2 8 3

908987672

www.sppno.sk E-mail: sppno@slovanet.sk

Meno objednávateľa: Ing. Ivan Seňko

Štandardný balík - popis činnosti:

1. školský poľnohospodársky podnik

2. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry
výskum, vývoj, vedecko-technické služby a

3. informačné služb
4. poľnohospodárstvo
5. poľnohospodárska prvovýroba

6. chov hospodárskych zvierat
predaj hospodárskych zvierat na ďalšie

7. spravcovanie

8. živočíšna výroba
9. obchodné služby v oblasti manažérskych služieb
10. priestory na chov hospodárskych zvierat

Nadštandardnv balík:

Cena za reklamu bez DPH:
DPH 20 %:
Spolu v eurách : :

Dátum splatnosti:

REGISTER

Za poskytovateľa:
V Bratislave, dňa 05.06.2017

Gorkék

250,00
50,00
300,00

05.07.2017

Bratislava
440 305

PH:SK2023394076

Za zadávateľa:
V

Školský pôdohospodársky podnik, n.o.
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
IČO "31256481 © DIČ: 20217105!

1.



Z M L U V A
O P O S K Y T O V A N Í R E K L A M N Ý C H S L U ŽI E B

uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č, 513/1991 Zb., obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Obeh.Z."}, zákona t. 147/2001 Z.z., o reklame a o
zmene a doplnení niektorých zákonov {ďalej len "ZoR") a zákona Č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, v platnom znení (ďalej len "ZoEO") (ďalej len „zmluva")

1.Úvodné ustanovenia

Medziposkytovateľom a zadávateľom uvedenom na l strane zmluvy:

(poskytovateľ a zadávateľ spolu ďalej len „zmluvné strany")

A. Spoločnosť poskytovateľa bola založená s cieľom zaplniť medzeru na trhu informácií. Jej hlavným cieľom je poskytnúť podnikateľom priestor k prezentácii
podnikateľa a jeho tovarov a služieb. Uvedená prezentácia je reklamou samotného podnikateľa, ktorá tiež otvára priestor k sieťovaniu s ostatnými
obchodnými partnermi (zadávateľmi) poskytovateľa.

B. Zadávateľ prejavil záujem o služby poskytovateľa v oblasti reklamy jeho tovaru / služieb.
C. Táto zmluva je písomným potvrdením ústnych dojednaní zmluvy na základe telefonického rozhovoru zo dňa [viď.str.l], ktorý sa uskutočnil medzi

poskytovateľom a osobou oprávnenou konať v mene zadávateľa, resp, so zadávateľom samým v prípade podnikateľa - fyzickej osoby v súlade $
ustanoveniami Obeh. Z., ZoR a ZoEO. Telefonický rozhovor bol nahrávaný s čím zadávateľ vyjadril súhlas počas telefonického rozhovoru. Poskytovateľ sa
zaviazal k poskytovaniu služieb podľa tejto zmluvy odo dňa jej uzatvorenia, t.j. odo dňa [viď.str.l].

D. VZHĽADOM NA UVEDENÉ, pri zohľadnení vzájomných záväzkov a dojednaní obsiahnutých v tejto zmluve si zmluvné strany písomne potvrdzujú nasledovné:

2. Predmet zmluvy
2.1 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať zadávateľovi reklamu v súlade so ZoR v rozsahu balíka špecifikovaného v bode 2.2, za Čo sa zadávateľ
zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu uvedenú v či. 3 zmluvy.
2.2 Reklama, ktorej poskytovanie je predmetom tejto zmluvy, bude poskytovaná v nasledovnom rozsahu "Štandardný balík" - prezentácia zadávateľa na webovej
stránke http://www.obchodnyregister.com/ v rozsahu:

• obchodné meno (názov), sídlo/miesto podnikania, predmet činnosti (ponuka tovarov a služieb);

• kontaktné údaje (kontaktná adresa, zodpovedná osoba, email, telefónne Číslo);

• odkaz na webovú stránku zadávateľa;

• lokalizácia sídla/miesta pôdni kania/ kontaktne j adresy zadávateľa na mape;

• uvedenie sloganu zadávateľa a upútavacej vety;

• bezplatná zmena údajov zadávateľa počas platnosti zmluvy.

2.3 Rozsah informácií uvedených na webovej stránke poskytovateľa je na voľnom uvážení zadávateľa. Zadávateľ je povinný uviesť všetky informácie v rozsahu podľa či.
2.2 zmluvy iba na základe požiadavky zadávateľa. Zmluvné strany sa môžu osobitne dohodnúť na rozšírení rozsahu informácií. Akúkoľvek zmenu údajov, resp. žiadosť o
rozšírenie rozsahu informácií je potrebné adresovať prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke http : //www .obchod ny reg ister . čom/ .

3. Cena
3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že za služby reklamy zaplatí zadávateľ poskytovateľovi cenu v celkovej výške [rozpis celkovej ceny na strane 1] za obdobie 12 mesiacov
(ďalej len "Cena za štandardný balík").
3.2 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na Cenu za štandardný balík odo dňa prijatia objednávky počas telefonického rozhovoru. Poskytovateľ reklamy sa
zaväzuje po úhrade zálohovej faktúry zadávateľom vystaviť a zaslať daňový doklad o úhrade ceny v zmysle ustanovenia § 73 zákona č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej
hodnoty, v platnom znení.

4. Práva o povinnosti
4.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať reklamu v zmysle tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s dojednaniami so
zadávateľom v dohodnutom rozsahu a kvalite,
4.2 Poskytovateľ reklamy nezodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov poskytnutých zadávateľom a údaje poskytnuté zadávateľom nepreveruje,
4.3 Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovení § 5 ods. 3 až 6 ZoEO.
4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude počas platnosti tejto zmluvy uvádzaný pri službách poskytovaných v zmysle tejto zmluvy ako reklamný partner
zadávateľa.
4.5 Osoba oprávnená konať v mene zadávateľa, ktorá uskutočnila telefonický rozhovor so zástupcom poskytovateľa a ktorá podpisuje túto zmluvu dáva súhlas
poskytovateľovi ako prevádzkovateľovi so spracúvaním osobných údajov (vrátane hlasového záznamu) počas trvania zmluvy, práva a povinnosti sa spravujú
ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

5. Nadštandardný balík služieb
5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti zmluvy môže zadávateľ kedykoľvek využiť vedľajšie služby, ktoré sú v aktuálnej ponuke poskytovateľa a to za cenu
podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. V čase uzatvorenia zmluvy sú v ponuke nasledovné nadštandardné služby:

• zvýhodnené umiestnenie na webovej stránke poskytovateľa v rámci krajského alebo celoslovenského umiestnenia;

5.2 Zadávateľ berie na vedomie, že k poskytnutie nadštandardných služieb podľa tohto či. nie je nárokovateľnou službou a jej poskytnutie závisí od dodatočnej dohody.
Poskytovanie nadštandardných služieb je možné uskutočniť iba počas doby poskytovania štandardného balíka služieb.

6. Trvanie zmluvy
6.1 Táto zmluva sj uzatvára na dobu určitú, t.j. po dobu 12 mesiacov od účinnosti zmluvy, v prípade, že počas 12 mesiacov trvania zmluvy sa ľrnl^vné strany dohodnú na
poskytnutí nadštďndardných služieb, ktorých trvanie má presiahnuť dobu 12 mesiacov podľa prvej vety, predlžuje sa týmto trvanie zmluvy o dobu poskytovania
nadštandardných služieb.
6.2 Zmluva zaniká:

" uplynutím doby, na ktorú sa uzatvára (či. 6.1),

• nemožnosťou plnenia v zmysle § 352 a naši. Obchodného zákonníka,

• dohodou zmluvných strán - zmluva zaniká ku dňu dohodnutému zmluvnými stranami,

• odstúpením podľa § 344 a naši. Obchodného zákonníka - obe zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie zmluvy alebo
v prípade menej závažného porušenia zmluvy, ak druhá zmluvná strana neodstráni nedostatok alebo nesplní povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote.

6.3 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.

7. Záverečné ustanovenia
7.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno po podpise sa zadávateľ zaväzuje zaslať späť na adresu poskytovateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy
7.2 Otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obeh. Z.
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ sa v dôsledku zmeny alebo odlišného výkladu právnych predpisov alebo judikatúry súdov zistí, že niektoré ustanovenie tejto
zmluvy je posudzované ako neplatný právny úkon, zmluva ako celok ostáva naďalej v platnosti, pričom za neplatnú bude možné považovať len tú časť, ktorej sa
neplatnosť priamo týka. Zmluvné strany sa zaväzujú toto ustanovenie doplniť alebo nahradiť novým dojednaním, ktoré bude zodpovedať aktuálnemu výkladu právnych
predpisov a zároveň aby bol dosiahnutý účel tejto zmluvy.
7.4 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na dôkaz čoho
pripájajú svoje podpisy.

Zadávateľ:
r ;(t., fwPoskytovaM':J- * 'MŕV / H /
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