
Európsky zoznam firiem s.r.o.

Dodávateľ: Objednávateľ:

WWW: www.europskefirmy.sk Reklamovaná firma: Obec Ľubotice

IČO: 46 759 581 IČDPH:SK2023562981 Prevádzka: 080 06 Ľubotice, Čsl. letcov 2

web: www.europskefirmy.sk Sídlo: 080 06 Ľubotice, Čsl. letcov 2

IČDPH:SK2023562981 Poštová adresa: 080 06 Ľubotice, Čsl. letcov 2

Sídlo: SK 949 01 Nitra, Farská 35 Objednávateľ: Obec Ľubotice

Tel/Fax: 00421 37 6318 211 Meno kontaktnej osoby: Miroslav Makara

E-mail: info@europskefirmy.sk Telefon / mobil / fax: 051/7764625, 051/7480902 / 0905 989 966 / 051/7764625

Naša kontaktná osoba : Web / E-mail: www.lubotice.eu / starosta@lubotice.eu; urad@lubotice.eu

Linda Stančeková 0948 227 671 IČO/DIČ/IČDPH: 00690538/2021302965/

Balík "Klasik": 

Balík "Plus":

áno

Zoznam činností:

1. obecný úrad 1 2. symboly obce

3. obecné zastupiteľstvo 1 4. samospráva obce

5. obecná knižnica 1 6. história obce

7. osobnosti obce 1 8. sociálne služby

9. kostol 1 10. cintorín

11. evidencia občanov 1 12. služby občanom

13. komunálne služby 1 14. kultúra obce

15. šport v obci 16. dobrovoľný hašičský zbor Ľubotice

Cena za zvolený balík

Celkom s DPH k úhrade

Splatnosť faktúry 20.06.2020

európsky zoznam firiemjs.r.^
r.wsLi 3/>, W M 

1(0: 4(> 75') SHI, I ^1
v- ispH: SKA) :ÍBI

/za dodávateľa

Cena bez DPH 200,00 EUR
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240,00 EUR
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Za objednávateľa
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Zmluva o zabezpečení služieb reklamy
(ďalej len „Zmluva“)

podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Medzi Dodávateľom a Objednávateľom uvedených na prvej strane 

Dodávateľ a Objednávateľ spoločne ďalej len „Zmluvné strany"

Článok I - Predmet Zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Objednávateľovi reklamu v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o reklame") v rozsahu balíka „Klasik“ , ktorý zahŕňa:

- prezentácia na webovej stránke http://www.europskefirmy.sk/ v rozsahu: meno firmy, sídlo, telefón/fax/mobilné číslo, webová stránka (zabezpečíme Vám priame prekliknutie 

na Vašu stránku), e-mail (tiež s priamym prekliknutím), činnosti, klasifikácia, logo, IČO, DIČ

- presné umiestnenie Vašej firmy na mape

- bezplatná zmena údajov počas trvania Zmluvy

za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi cenu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy.

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že počas platnosti Zmluvy môže Objednávateľ kedykoľvek využiť služby balík „Plus“, ktoré sú v aktuálnej ponuke Dodávateľa, a to:

• Celoštátne umiestnenie (pre firmy, ktoré poskytujú svoje služby na národnej úrovni)

• Prezentácia na Facebook nástenke dodávateľa

• Krajské umiestnenie (pre firmy, ktoré vykonávajú svoju činnosť na úrovni kraja a snažia sa získať výhodu nad konkurenčnými firmami)

• Priestor pre banerovú reklamu (pohyblivá, farebná a sloganom vybavená tzv. banerová reklama, po ktorej otvorení sa dostanú na stránku danej 

firmy potenciálni zákazníci) alebo foto s linkom na webovú stránku)

Článok II • Obsah Zmluvy
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať reklamu v zmysle tejto Zmluvy v súlade splatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v súlade s dojednaniami s 

Objednávateľom v dohodnutom rozsahu a kvalite.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy na základe zaslanej predfaktúry. Po zaplatení predfaktúry je 

Dodávateľ povinný vystaviť a zaslať objednávateľovi riadny daňový doklad o úhrade ceny.

2.3 Dodávateľ nezodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov poskytnutých Objednávateľom a údaje poskytnuté Objednávateľom nepreveruje.

2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ bude počas platnosti tejto Zmluvy uvádzaný pri službách poskytovaných v zmysle tejto Zmluvy ako reklamný partner 

Objednávateľa.

2.5 Osoba oprávnená konať v mene Objednávateľa (resp. Objednávateľ, pokiaľ je fyzickou osobou - podnikateľom), ktorá uskutočnila telefonický rozhovor so zástupcom 

Dodávateľa a ktorá podpisuje túto zmluvu berie na vedomie, že pre účely ochrany osobných údajov budú jej osobné údaje, v rozsahu meno, priezvisko, telefónny a emailový 

kontakt a hlasový záznam, spracúvané Dodávateľom pre účely plnenia tejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o 

ochrane osobných údajov, a to po dobu trvania tejto zmluvy. Ďalšie dôležité informácie, týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú k dispozícii na webových stránkach 

Dodávateľa.

Článok III - Záverečné ustanovenia
3.1 Táto Zmluva sa bude riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na akékoľvek kolízne normy alebo pravidlá, ktoré by 

viedli k použitiu práva inej jurisdikcie, než Slovenskej republiky. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovení § 5 ods. 3 až 6 Zákona o elektronickom obchode.

3.2 Otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.3 Všetky spory vzniknuté z tejto Zmluvy, resp. v súvislosti s ňou budú riešené všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

3.4 Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov. V prípade, že počas 12 mesiacov trvania Zmluvy sa Zmluvné strany dohodnú na poskytnutí balíka Plus, ktorých 

trvanie má presiahnuť dobu 12 mesiacov, predlžuje sa týmto Zmluva o dobu poskytovania balíka Plus.

3.5 Zmluvu je možné ukončiť spôsobmi, ktoré predpokladá Obchodný zákonník, okrem výpovede. V prípade odstúpenia od Zmluvy majú Zmluvné strany nárok na 

plnenie v zmysle tejto Zmluvy až do momentu platnosti odstúpenia.

3.6 . Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti súvisiace so zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou budú doručované osobne, kuriérskou službou alebo elektronickými 

prostriedkami. Písomnosti doručované poštou sa považujú za doručené tretí deň po ich odoslaní, a to aj vtedy, ak sa zásielka vráti ako nedoručiteľná, ak bola odoslaná na 

adresu uvedenú na prvej strane tejto zmluvy.Zmluvnó strany sú povinné si navzájom bez zbytočného odkladu oznámiť akúkoľvek zmenu svojich identifikačných údajov.

3.7 Pokiaľ niektoré ustanovenia tejto Zmluvy je alebo sa stane neúčinným, účinnosť ostatných ustanovení tým nebude dotknutá. Akékoľvek neúčinné ustanovenia 

budú nahradené účinným a právne prípustným ustanovením, ktorého obsah sa bude čo najviac blížiť obsahu neúčinného ustanovení.

3.8 Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

0 8 -06- 2020
V Nitre, dňa_______________
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