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ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV 
 

Táto Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov (ďalej len „zmluva“) je uzavretá v zmysle § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov,  medzi: 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

1. ARDSYSTÉM, s. r.o. 
spoločnosť s ručením obmedzeným 
P. Mudroňa 5, 010 01  Žilina 
IČO 36397563 
IČ DPH SK 2020105989, DIČ 2020105989 
zapísaná v Obch. reg. Okr. súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 12782/L 
bankové spojenie UniCreditBank, č.ú. 6616276002/1111 

 v zastúpení:   Mgr. Branislav Delinčák -  konateľ 
 kontaktná osoba: Mgr. Denisa Veselská 
 telefón:   0917 191 258 
 e-mail:   veselska@ard.sk   
 
 (ďalej len „poskytovateľ“), 
 
2. Obec Nededza 
 Hlavná 1/1, 013 02 Nededza 
 IČO 00321516 
 DIČ 2020677582 
 bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s., Číslo účtu: 5604740002/5600  

v zastúpení: PhDr. Peter Vajda, starosta 
 telefón:    
 e-mail: sekretariat@nededza.eu 
 

(ďalej len „záujemca“) 
 

II. 
                                                                        Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov zmluvných strán pri zapožičaní, správe, 

vzájomnom využívaní a údržbe reklamného zariadenia vo vlastníctve Poskytovateľa typu City 
Poster (ďalej len „CP“) v obci Nededza. 

 
 

III. 
                                                    Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zapožičať a nainštalovať na vopred obidvoma zmluvnými stranami 

odsúhlasené miesto 1 (jeden) ks informačno-reklamného zariadenia typu City Poster (ďalej len 
„CP“).  
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť záujemcovi využívanie jednej plochy CP na propagáciu 
kultúrnych, spoločenských a iných nekomerčných podujatí obce Nededza.  Záujemca sa zaväzuje 
umožniť poskytovateľovi využívanie druhej plochy na predmetnom zariadení CP. 

 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť záujemcovi 1ks kľúča od CP, aby záujemca mohol samostatne 

využívať plochu na propagáciu podľa bodu 2 tohto článku. 
 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade potreby vytlačiť a dodať plagáty do CP podľa grafickej 
predlohy záujemcu v cene € 4,50 + DPH/ks + doprava. 
 

5. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nevyužije pre svoje potreby obe plochy na samostatnom zariadení 
CP. 
 

6. Záujemca sa zaväzuje zabezpečiť právny titul k pozemku, na ktorom bude CP umiestnený. 
 

7. Záujemca sa zaväzuje bezplatne aktualizovať obsah CP podľa pokynov poskytovateľa – zavesiť, 
prípadne zvesiť plagáty, ktoré doručí poskytovateľ a z týchto akcií vyhotoviť príslušnú 
fotodokumentáciu, ktorú zašle poskytovateľovi elektronicky na adresu uvedenú v kontaktnej 
osobe.  
 

8. Záujemca sa zaväzuje vykonávať pravidelnú kontrolu CP podľa predmetu tejto zmluvy a udržiavať 
ho v čistom stave – očistiť sprej, nálepky a iné znečistenia na celom zariadení. 
 

9. Záujemca sa zaväzuje hlásiť poškodenia, ktoré nie je schopný samostatne odstrániť – spolu 
s hlásením o poškodení zašle fotodokumentáciu poškodeného CP spolu s krátkym popisom, aby 
mohol Poskytovateľ v čo najkratšej dobe uskutočniť opravu predmetného CP. 

 
10. Záujemca nie je oprávnený umiestniť do CP akúkoľvek propagáciu tretej osoby, resp. podujatia, 

ktoré by viedlo k ekonomickému prospechu tretej strany, rovnako ako nie je oprávnený ďalej CP 
prenajať/zveriť do užívania ďalšej fyzickej/právnickej osobe. 
 

11. V prípade porušenia bodu 10. tohto článku zo strany záujemcu má poskytovateľ právo okamžite 
od tejto zmluvy odstúpiť a zapožičané zariadenie zdemontovať. 

 
 

IV.  
Doba trvania zmluvy 

 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na  dobu neurčitú s výpovednou dobou 
šesť (6) mesiacov. Výpovedná doba začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, 
kedy došlo k doručeniu výpovede. 
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                                                                               V.  
Záverečné ustanovenia  

 
1. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Túto zmluvu možno kedykoľvek dopĺňať a meniť písomnými dodatkami len po vzájomnej dohode 
obidvoch zmluvných strán. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si zmluvu pozorne prečítali, 
porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne a bez nátlaku podpísali. Zmluva nadobúda 
platnosť a účinnosť dňom podpisu. 

 
 
 

V ........................... , dňa ..........................   2014      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       .......................................................                               ....................................................... 
                          Záujemca                Poskytovateľ                             


