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Obchodný partner

Reklamovaná firma: 

Prevádzka:

Sídlo:

Poštová adresa: 

Objednávateľ:

Vaša kontaktná osoba: 

Telefón / mobil / fax: 

Web / E-mail:

IČO / DIČ/ IČDPH:

Prezentácia v kategórii

Profesionálny register s.r.o.

mm ■■■

Mesto Stupava 

900 31 Stupava, Hlavná 1/24 

900 31 Stupava, Hlavná 1/24

900 31 Stupava, Hlavná 1/24 

Mesto Stupava 

Mgr. Zuzana Lovíšková 

02 602 009 12 

www.stupava.sk /primator@stupava.sk

00 305 081/2020643724/

www.registermestskychuradov.sk

Reklam ované firem né činnosti

Balík Profesionál:
1

EU
fotogaléria

Doplnkový balík Profesional:

6 symboly

2 mesto Stupava 7 súčasnosť mesta, mestského úradu

3 mestský úrad 8 poloha mesta

4 výkon samosprávy 9 mapa mesta

5 história mesta 10 samospráva

Cena za služby

SPLATNOSŤ FAKTÚRY: do 14.05.2015 

Celkom k úhrade

Cena bez DPH 252,00 EUR 

20% DPH 50,40 EUR 

302,40 EUR

Poskytovateľ reklamy

Sídlo: Michalská 9, 811 01 Bratislava 
Web: www.profesionalnyregister.sk

Zápis v OR Okr.súdu Bratislava I, odd.Sro,Vl.č.:89103/B

IBAN: SK83 1100 0000 0029 2089 2207

Profeslogálny-i*gister s.r.o 
bAHrfSííká 9, gž í^ frg ro f/stoi/r.

Za PQskytovatovateľa reklamy

Kontaktná osoba: Jarmila Szalayová 
Tel. kontakt: 0948072275

IČO: 46 938 079

DIČ: 2023697709

IČDPH: SK2023697709

Za obchodného partnera
Bratislava 30. 04. 2015
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http://www.stupava.sk
mailto:primator@stupava.sk
http://www.registermestskychuradov.sk
http://www.profesionalnyregister.sk


Na základe uskutočneného telefonického rozhovoru, počas ktorého došlo k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní reklamy pre Vašu 
spoločnosť. Týmto Vám predkladáme písomné potvrdenie ústnych dojednaní v zmysle ustanovení zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom 
obchode, v platnom znení ("ZoEO"):

Zmluva o reklame

podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení („Obeh.Z.") medzi 

poskytovateľom reklamy Profesionálny register s.r.o. (údaje spol.uvedené na prvej strane) a obchodným partnerom (údaje o obchodnom 

partnerovi uvedené na prvej strane) ďalej len „zmluvné strany"

Predmet zmluvy
11 záväzok Doskvtovateľa reklamv Doskvtovať obchodnému partnerovi reklamu v súlade so 
zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov ("ZoR”) v rozsahu nasledovného "Balíka Profesionál":
prezentácia na hlavnej webovej stránke http://www.profesionalnyregister.sk/ v zaradení do sekcií -  
označené na 1.strane zmluvy 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 podnikania/kontaktnej adresy zadávateľa na mape;
• uvedenie sloganu zadávateľa a upútavacej vety;
• bezplatná zmena údajov zadávateľa počas platnosti zmluvy;

2) záväzok obchodného partnera zaDlatiť Doskvtovateľovi cenu za služby definované vyššie

Cena v EUR [uvedené na prvej str.zmluvyl, z toho DPH vo výške Tuvedené na prvej str.zmluvyl za 12 mesiacov

Zmluvné dojednania
Poskytovateľ reklamy.

- je oprávnený vystaviť zálohovú faktúru na cenu odo dňa uzatvorenia ústnej dohody počas 
telefonického rozhovoru;
- sa zaväzuje po úhrade zálohovej faktúry obchodným partnerom vystaviť a zaslať daňový doklad 
o úhrade ceny;
- sa zaväzuje poskytovať reklamu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a v súlade s dojednaniami s obchodným partnerom v dohodnutom rozsahu a kvalite;
- nezodpovedá za pravdivosť a úplnosť údajov poskytnutých obchodným partnerom a údaje 
poskytnuté obchodným partnerom nepreveruje.

Obchodný partner.

- je povinný akúkoľvek zmenu údajov, resp. žiadosť o rozšírenie rozsahu informácií adresovať 
písomne na adresu sídla poskytovateľa reklamy alebo prostredníctvom kontaktného formuláru na 
webovei stránke: httD://www.Drofesionalnvreaister.sk/:
- dáva súhlas poskytovateľovl reklamy ako prevádzkovateľovi so spracúvaním osobných údajov 
(vrátane hlasového záznamu) počas trvania zmluvy. Práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami 
zákona č. 122/2003 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Za príplatok: „Doplnkový balík 

Profesionál”

Zahŕňa:
■ Celoštátne umiestnenie (pre firmy, ktoré poskytujú svoje služby na národnej úrovni)
■ Krajské umiestnenie (pre firmy, ktoré vykonávajú svoju činnosť na úrovni kraja a snažia sa 

získať výhodu nad konkurenčnými firmami)

Poskytnutie príplatkového balíka nie je nárokovateľou službou a ich poskytnutie závisí od dodatočnej

dohody medzi zmluvnými stranami. Poskytovanie príplatkového balíka je možné uskutočniť iba počas

doby poskytovania „balíka Profesionál".

Trvanie zmluvy ■ na dobu určitú: 12 mesiacov
■ prípade, že počas základnej doby trvania zmluvy sa zmluvné strany dohodnú na poskytnutí 

príplatkového balíka, ktorých trvanie má presiahnuť dobu 12 mesiacov, predlžuje sa týmto 
trvanie zmluvy o dobu poskytovania príplatkového balíka

■ Zmluvu je možné ukončiť spôsobmi, ktoré predpokladá Obeh.Z., okrem výpovede. V prípade 
odstúpenia od zmluvy majú zmluvné strany nárok na plnenie v zmysle tejto Zmluvy až do 
momentu platnosti odstúpenia.

Zmluva sa spravuje Obchodným zákonníkom. Príslušným súdom na riešenie sporov je všeobecný súd SR. Písomné vyhotovenie Zmluvy si 

Zmluvné strany prečítali, obsahu porozumeli, Je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy:

V Bratislave, dňa: 3 0, APR 2015 V... ^

Ólskp^& p> & 3ratislalo
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Profesionálny register s.r.o. testo STUPA\
Jestský úrad Stupava 
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