
Zmluva o propagačnej a inzertnej činnosti 

Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

 

Zmluvné strany: 

 

OBJEDNÁVATEĽ:  

 

Obchodné meno: Kysucké múzeum v Čadci  

So sídlom: Moyzesova 50, 022 01  Čadca 

IČO:  36145076 

DIČ: 2021439563 

Bankové spojenie IBAN: IBAN SK42 8180 0000 0070 0052 0171 

Tel. číslo: +421 41 4321386 

V zastúpení:  MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ 

 

 (ďalej len „OBJEDNÁVATEĽ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

POSKYTOVATEĽ:    

 

Obchodné meno:  CB Media, s.r.o,   

So sídlom:  Zborov nad Bystricou 384, 02303 Zborov nad Bystricou  

IČO:  46814523 

IČ DPH:  SK2023597906    

Bankové spojenie IBAN:  SK02 1100 0000 0029 2088 1831 

Tel. číslo:  +421 907 109 083 

V zastúpení:  Peter Kolembus, konateľ 

 

(ďalej len „POSKYTOVATEĽ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

Čl. I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať propagačnú alebo 

inzertnú činnosť (ďalej aj ako „poskytnutie služby“) a to spôsobom v súlade s touto Zmluvou 

a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vyššie uvedenú činnosť cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje v dohodnutom období uverejňovať na web stránke 

 www.mojekysuce.sk informácie, články a oznamy dotýkajúce sa Objednávateľa 

 a dodané Poskytovateľovi.  

 

  

http://www.mojekysuce.sk/


Čl. II 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonávanie  propagačnej alebo inzertnej činnosti 

je vo výške:  

 Zmluvná cena bez DPH: 8,00 eur  

 DPH 20%: 1,6 eur 

 Celková suma: 9,60 eur  

 

Suma bude fakturovaná vždy vopred za obdobie 12 mesiacov – teda 1 x ročne.  

 

2. Cena je stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

 neskorších predpisov. 

 

3. Cena za poskytnutie služby uvedená v čl. II bod 1 je splatná 14 dní od vystavenia  faktúry 

doručenej Poskytovateľom.  

 

 

Čl. III 

Trvanie zmluvy a jej skončenie 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú  - od 01.04.2019 do 30.03.2023. 

 

2. Zmluvné strany sa dojednali, že Zmluvu je možné skôr ukončiť: 

 

 a) písomnou dohodou zmluvných strán 

 b) výpoveďou, ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu, s výpovednou 

 lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 

 doručení výpovede druhej zmluvnej strane 

 c) okamžitým odstúpením jednou zo zmluvných strán v prípade podstatného 

 porušenia zmluvných povinností dojednaných v tejto Zmluve. 

 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi cenu dojednanú v tejto Zmluve. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že poskytnutie služby vykoná včas a riadne.  

 

3. Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto Zmluvy priebežne kontrolovať 

 plnenie povinnosti Poskytovateľa a požadovať od neho informácie o ich plnení.  

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že informácie, články, oznamy, ktoré je na podklade tejto 

 Zmluvy Poskytovateľ povinný uverejniť  na web stránke www.mojekysuce.sk dodá 

 Poskytovateľovi elektronicky na email sprava@cbmedia.sk 

 

http://www.mojekysuce.sk/


5. Poskytovateľ nie je povinný uverejniť obsah, ktorý sa prieči dobrým mravom a má 

 sexuálny, nenávistný charakter.  

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú 

 prednostne riešené dohodou.  

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky vzájomné práva a povinnosti budú riadne 

 dodržiavať.  

 

3. Zmluvu možno meniť iba formou písomných dodatkov. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

 porozumeli, bola uzatvorená po vzájomnej dohode a na základe ich slobodnej vôle, nie 

 v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.  

 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

 nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webstránkach objednávateľa.  

 

6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každá zmluvnú 

 stranu.  

 

 

 

V Čadci , dňa 01.04.2019     V Čadci, dňa 01.04.2019 

 

 

 

 

 

Za Objednávateľa:      Za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

MVDr. Miloš Jesenský, PhD. , v.r.                                                                 Peter Kolembus, v.r. 

..........................................     .......................................... 

    Kysucké múzeum v Čadci               CB Media, s.r.o. 

 


