
ZMLUVA O UVEREJNENÍ REKLAMY 

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Fiľakovo - Mestský úrad Fiľakovo
Ul.Radničná 25
986 01 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ:2021115052
vzastúpení: JUDr. Jaromír Kaličiak
Vydavateľ:lng.Eva Stieranková Agentúra ES
Ul.Banícka 2
984 01 Veľký Krtíš
IČO :17892988
DIČ: 1032262572
Zapísaná na Okresnom úrade, odbor živnostenského podnikania vo Veľkom Krtíši 
pod sp.č.:Žo-2002-03971/00002, reg.č. 542/2002 dňa 26.07.200 
V zastúpení: Ing.Eva Stieranková

II.Predmet zmluvy
1. Vydavateľ sa zaväzuje uverejniť informácie s príslušnou fotodokumentáciou o meste Fiľakovo 
v Informačno-náučnej publikácii „ Banskobystrický kraj histórie, kultúrneho dedičstva, prírodného 
bohatstva a podnikania".

III. Cena a platobné podmienky
1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu reklamy uvedenej v rozsahu 1 strany A5 v článku II.tejto 
zmluvy vo výške 200,00 Eur.
2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za reklamu spolu vo výške 200,00 Eur vrátane DPH 
(vydavateľ nie je platcom DPH ) po vyhotovení a odsúhlasení reklamy na základe vystavenej faktúry.

IV. Zmluvné podmienky
1. Objednávateľ upraví a doplní návrh dodaného textu vydavateľom a doplní fotodokumentáciu.
2. Iné zverejnenie materiálov ako v bode II. tejto zmluvy akoukoľvek formou je bez súhlasu 
objednávateľa vylúčené.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť príslušnú fotodokumentáciu len autorsky vysporiadanú.
4. Vydavateľ spracuje grafický návrh podľa jednotnej koncepcie na 1 stranu A5 a pošle 
objednávateľovi na korektúru.
5. Vydavateľ pri zverejnení poskytnutej fotodokumentácie uvedie v tiráži publikácie zdroj: Archív 
Mesta Fiľakovo.
6. Vydavateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi bezplatne 10 kusov publikácií do 15 dní od jeho 
vydania, najneskôr do 31.10.2012.
7. Vydavateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi celkový počet vyhotovených publikácií a spôsob 
následnej distribúcie v záujme efektívneho uverejňovania poskytnutých informácií o meste Fiľakovo.

V. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami.



2. Zmeny tejto zmluvy podliehajú vzájomnej dohode zmluvných strán a môžu sa vykonať len 
obojstranne schválenými podpísanými dodatkami.
3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých obdržia zmluvné strany po 1 kuse.

Vo Fiľakove, dňa 21.06.2012

za objednávateľa: za vydavateľa:


