
Z M L U V A 
o reklame, propagačnej činnosti a inzercii 

uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka  
a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

    Zmluvné strany 
 

Zadávateľ reklamy:    ………………………………………....... 
    ………………………………………....... 
    IČO:  ……………………….. 
    DIČ:   ………………………. 
    V zastúpení: …………………………..... 
 

Prijímateľ reklamy:  Športový klub Univerzita Mateja Bela  
    Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
    IČO:  14223970       DIČ: 2021075441 
    Banka: SLSP č.ú. 50190818/0900               

      IBAN: SK75 0900 0000 0000 5019 0818 
    V zastúpení: PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.  
       prezident ŠK UMB 
    kontakt: www.sportklub.umb.sk    mobil: 0907843516 
 

uzatvárajú zmluvu 
o reklamnej, propagačnej a inzertnej činnosti za nasledovných podmienok: 

 
1.  Zadávateľ poskytne ŠK UMB  ….............EUR, slovom: ……………......…............. euro,  
      na zabezpečenie reklamy svojej firmy v rámci telovýchovnej a športovej činnosti,  
      materiálno-technického vybavenia a rozvoja Športového klubu UMB Banská Bystrica. 
 

2.  Prijímateľ ŠK UMB B.Bystrica sa zaväzuje: 
a)  Zverejniť reklamu firmy v objektoch ŠK UMB, na športovom výstroji ŠK UMB  
     a športovom oblečení cvičencov a pretekárov ŠK UMB. 
b)  Zabezpečí propagáciu firmy v priestoroch šport.haly počas súťaže, uvedie firmu na banery  
      a tlačové materiály turnaja v športovej hale a podľa možnosti  v masovokomunikačných   
      prostriedkoch.  
c)  Propagovať firmu /zadávateľa reklamy/ ako sponzora pri finančnom zabezpečení súťaže. 
d)  ............................................................................................................................................. 
 

3.  Zadávateľ uhradí cenu reklamy prevodom na účet ŠK UMB Banská Bystrica 
     v termíne do ............................... . 
 

4.  Prijímateľ ŠK UMB prehlasuje, že má oprávnenie získavať finančné prostriedky za  
      reklamu v zmysle živnostenského listu vydaného: Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor    
      živnostenský a ochrany spotrebiteľa sp. č.: Žo - 96/31881/002/2FA, reg. č. 4265/96 s      
      platnosťou od 8.1.1997. 
 

5.  Ako zadavatel reklamy vyhlasujem,  že ŠK UMB  mi poskytol pred získaním osobných 
údajov všetky informácie v zmysle Článku 13 Nariadenia EÚ 2016/679 (GDPR). 

 

5.  Táto Zmluva je vyhotovená dvojmo, 1x pre zadávateľa a 1x pre prijímateľa. 
 
            V Banskej Bystrici, dňa ............................. 
 
 
 
Zadávateľ reklamy: ...........................           Prijímateľ: ................................................. 
           PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD. 
         prezident  ŠK UMB 


