
Zmluva  

o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti 

 

Zmluvné strany  

 

Obchodné meno:               Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.  

Sídlo:                                 Somolického 1/B    

Štatutárny zástupca:          Ing. Jana Šoltésová, prokuristka a finančná riaditeľka 

                                          Ing. Ivan Brigant, prokurista a riaditeľ Divízie projekcie a 

                                          inžinieringu  

IČO:                                  35860073     

IČ DPH:                            SK2020289953   

Bankové spojenie:            SK81 1100 0000 0026 2674 0907   

Banka:                               Tatra banka, a.s.   

Registrácia:                       OR Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vo vložke č.        

29057/B   

(ďalej len "Objednávateľ") 

 

a 

 

Obchodné meno: Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Vazovova 5,  812 43 Bratislava 

Súčasť: Stavebná fakulta STU v Bratislave,  

 Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov 

Štatutárny zástupca:  Dr. h. c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor  

Oprávnený na podpis zmluvy:  prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD., dekan  

 Stavebnej fakulty STU v Bratislave 

Splnomocnenec pre vecné a obchodné rokovanie: doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD. 

IČO:  00397 687 

IČ DPH: SK2020845255 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú.: SK7481800000007000084162 

SWIFT: SPSRSKBA 

Právna forma: verejná vysoká škola zriadená zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov; 

  

(ďalej len "Poskytovateľ") 

 

(v texte Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“) 

 

 



uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov túto zmluvu o reklamnej, 

propagačnej a inzertnej činnosti (ďalej len "Zmluva") za nasledujúcich podmienok: 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) je oprávnená v zmysle 

živnostenského listu č. OŽP-A/20061037-1/CR1 vykonávať reklamnú, propagačnú a inzertnú 

činnosť a Poskytovateľ v súlade so Štatútom STU vykonáva podnikateľskú činnosť vrátane 

reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti v rámci svojej pôsobnosti. 

 

Článok 2 

Predmet  zmluvy 

2.1  Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať reklamnú, propagačnú 

alebo inzertnú činnosť pri príležitosti pri príležitosti Mikulášskeho kariérneho dňa 2022), 

ktorý sa uskutoční dňa 6. decembra 2022 vo vnútorných priestoroch bloku B (foyer) 

budovy Poskytovateľa, a to spôsobom v súlade so Zmluvou (ďalej len ako „Podujatie“) 

a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za Podujatie cenu dohodnutú Zmluvou. 

2.2  Poskytovateľ sa v zmysle bodu 2.1 zaväzuje vykonať pre Objednávateľa podľa 

špecifikácie: 

 2.2.1 poskytnúť Objednávateľovi priestor na jednu 30 minútovú prednášku v jednej 

z prednáškových ául v bloku B budovy Poskytovateľa,  

 2.2.2 poskytnúť Objednávateľovi vymedzený priestor s rozmerom približne 1,5 x 1,5 

m na umiestnenie propagačného promo stánku (pultu) Objednávateľa, ktorý 

môže byť vybavený napr. rollupmi, bannermi, notebookom, PC, obrazovkou, 

promo letákmi, reklamnými predmetmi Objednávateľa a pod. Promo stánok 

bude umiestený vo foyer bloku B budovy Stavebnej fakulty Poskytovateľa, 

 2.2.3 poskytnúť Objednávateľovi pripojenie na elektrickú sieť na nevyhnutne 

potrebný čas počas trvania MKD 2022, 

 2.2.4  uviesť Objednávateľa ako partnera podujatia a partnera Poskytovateľa na 

webovej stránke Poskytovateľa od začiatku Podujatia počas doby trvania 

akademického roka 2022/2023 s možnosťou prekliku na stránku 

Objednávateľa, 

 2.2.5  poskytnúť reklamný priestor v budove Poskytovateľa na umiestnenie rollupu 

Objednávateľa od začiatku Podujatia  počas doby trvania akademického roka 

2022/2023,  

 2.2.6 poskytnúť reklamný priestor na dvoch obrazovkách umiestnených vo 

vnútorných priestoroch  budovy Poskytovateľa na zverejnenie propagačného 

videa Objednávateľa v trvaní do 10 minút od začiatku Podujatia  počas doby 

trvania akademického roka 2022/2023. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na 

odsúhlasenie obsahu propagačného videa Objednávateľa pred jeho 

zverejnením. 

                          2.3   Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné splnenie povinností Poskytovateľa  



dohodnuté v ods. 2.2 

                                      zaplatiť Poskytovateľovi cenu v súlade s touto Zmluvou. 

                      2.4         Objednávateľ je oprávnený počas platnosti Zmluvy priebežne kontrolovať plnenie 

                                    Povinností Poskytovateľa dohodnuté v ods. 2.2 a požadovať od neho informácie o ich 

                                    plnení. 

 

 

 

 Článok 3 

Cena a jej splatnosť 

 

4.1  Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie reklamnej, propagačnej alebo inzertnej 

činnosti uvedenej v Článku 2 je vo výške:  

 zmluvná cena bez DPH    500 € 

 DPH 20%  100 € 

 celková suma:  600 € 

 

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

neskorších predpisov, pričom v cene  je zahrnutá aj daň z  pridanej hodnoty v súlade so 

zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V 

prípade zmeny sadzby DPH je poskytovateľ oprávnený upraviť cenu o novostanovenú 

sadzbu DPH. 

4.3  Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru za plnenie povinností dohodnutých v ods. 

2.2 nasledujúci deň po ukončení Podujatia. Splatnosť faktúry je do 14 dní od jej 

doručenia Objednávateľovi. 

 

 

Článok  5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

Zmluvné strany sa zaväzujú, že svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy budú 

vykonávať v súlade so Zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a zák. č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  

Článok 6 

Doba platnosti zmluvy 

 Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť Zmluvy končí: 

a) realizáciou predmetu Zmluvy a splnením súvisiacich zmluvných povinností 

zmluvných strán, najneskôr však posledným dňom trvania akademického roka 

     2022/2023, 



b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) okamžitým odstúpením od Zmluvy jednou zo zmluvných strán v prípade 

podstatného porušenia zmluvných povinnosti druhou zmluvnou stranou, pričom 

odstupujúca strana oznámi druhej strane dôvody odstúpenia od Zmluvy; právo na 

náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 

Článok 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

7.1  Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy budú prednostne 

riešené dohodou. 

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

dodržiavať.  

7.3 Zmluvu je možné meniť iba formou jej písomných dodatkov.  

7.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej, že 

bola uzatvorená po vzájomnej dohode a na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok,  

7.5  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nasledujúcim dňom po jej 

zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

7.6 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, tri pre Poskytovateľa a dva pre 

Objednávateľa. 

 

V Bratislave, dňa 8.11.2022            

 

za Objednávateľa:                  za Poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

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

 Ing.Jana Šoltésová                                                              prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD                                             

    dekan  

 

 

 

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

   Ing. Ivan Brigant 


