
Zmluva o reklame č. 001/2022 
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
 
Dodávateľ: 
Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o. 
Radničné námestie 16, 085 01  Bardejov 
Zastúpená:                PaedDr. Ľubomír Baláž   
Bankové spojenie:  Dexia banka Slovensko, a. s. 
Číslo účtu:   3636382001/5600 
IČO:    36474592 
IČ DPH:   SK2020028395 
Tel. č.:   054/4726000 
Fax.:    054/4727881 
 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, oddiel: Sro, vložka č. 12972/P. 
 
Vysielanie Bardejovskej televíznej spoločnosti, s. r. o. je zabezpečované licenčným 
rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu SR č. TD/100/2012 vydané v správnom 
konaní č. 297-PLOD-3374/2012. 
 
 
Odberateľ: 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela 
Radničné námestie 1, 085 01  Bardejov  
Zastúpená:  Mgr. Ivetou Michalkovou, riaditeľkou OKDG 
IČO:   37781570 
DIČ:                         2021467558  
 
 

1. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vyhotoviť a odvysielať za dohodnutú 

odplatu textovú inzerciu propagujúcu jednotlivé aktivity, činnosti a služby odberateľa 

vo videotexte BTV a záväzok odberateľa požičiavať pre potreby dodávateľa knihy, 

časopisy a natáčanie príspevkov v priestoroch knižnice podľa dohody obidvoch strán. 

 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Textová inzercia vyrobená Bardejovskou televíznou spoločnosťou, s. r. o. bude v 

súlade s platnými normami SR, v jazyku slovenskom na základe podkladov 

dodaných odberateľom. 



2. Dodávateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku vzhľadom na pôvod, obsah alebo 

formu reklamného produktu, najmä ak je v rozpore s právnymi predpismi SR (zákon 

NR SR č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 

z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a podpore aj požiadavky určené 

zákonom NR SR č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení zákona NR SR č. 23/2002 Z. z.). 

3. Odberateľ je povinný aktualizovať údaje týkajúce sa ním organizovaných kultúrnych 

podujatí pri ich zmene. 

4. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje umožniť štábu BTV natáčanie a odvysielanie podľa 

potreby BTV, jednotlivých podujatí organizovaných Okresnou knižnicou Dávida 

Gutgesela. 

 

3. Platobné podmienky 

 

1. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vyššie uvedenú reklamnú činnosť 

finančnú odplatu 250 EUR /vrátane DPH/. 

2. Lehota splatnosti faktúry je 20 dní odo dňa jej doručenia odberateľovi. 

3. V prípade omeškania odberateľa so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený 

uplatniť si voči odberateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % 

denne z nezaplatenej sumy až do úplného zaplatenia. 

 

4. Ukončenie zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

2. Ukončenie zmluvy je možné: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je 3 

mesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede, 

c) odstúpením od zmluvy. 

3. Odberateľ i dodávateľ sú oprávnení túto zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. 

4. Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 



5. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej strane písomne, účinky odstúpenia 

od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane ak však 

bola o oznámení určená dodatočná lehota na plnenie až po uplynutí určenej doby. 

 

 

5. Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve 

bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 

ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej obojstranného podpísania. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len po obojstrannej dohode vo 

forme písomného dodatku 

4. Účastníci zmluvy zhodne prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

V Bardejove dňa 02. januára 2022 
 
 
 
 
 
Za dodávateľa:     Za odberateľa: 
 
 
PaedDr. Ľubomír Baláž, konateľ spoločnosti Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka OKDG 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


