
ZMLUVA
uzatvorená podľa §536 a nasl. obch. zákonníka medzi číslo zástupcu A  číslo zákazníka 51641                              Hotel Guide 2022-2023

Zhotoviteľ: HEPEX – SLOVAKIA, spol. s r.o. Objednávateľ:        Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
Konateľ: PhDr. Vladimír Hronský (názov ubyt. zariad.)
Adresa: Rozmarínová 22, 945 01 Komárno Fakturačné údaje: Námestie 1.mája 53/4     

tel./fax: 035 / 77 13 149 903 01 Senec     
IČO: 34128352, IČ DPH: SK 2020400591      
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Zastúpený: Marek Šmihel     
Okresného súdu Nitra, vložka č. 1694/N IČO / DPH: 44 537 476 / 2022742293     

Tel. / e-mail: src@slnecnejazera.eu     

Zastúpený:  Andrea Rekošová

I. Predmet zmluvy
1.       Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie a umiestnenie        
prezentácie zariadenia objednávateľa typu:

Typ prezentácie D C A

HOTEL GUIDE

CONGRESS GUIDE

RESTAURANT GUIDE

SPA GUIDE

CAMPING GUIDE

TURISTICKÉ ZAUJÍMAVOSTI

2.  Termín  umiestnenia  internetovej  prezentácie  na
www.travelguide.sk      je stanovený od dátumu obdržania podpísanej
zmluvy do: 

 31.12.2023     

II. Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo podľa tejto zmluvy
je stanovená pevnou konečnou čiastkou:

 100,-      € (bez 20% DPH) 120 € s DPH.

2. Dohodnutá cena bude objednávateľom uhradená takto:*
 a) poštovou poukážkou 
 b) na základe faktúry zhotoviteľa so splatnosťou 10 dní od dňa 

          doručenia
 c) prez.na webe platná do 31/12/2023     

3. Internetová  prezentácia  bude  aktivovaná,  po  uhradení
dohodnutej  ceny

4. V prípade  omeškania  úhrady  je  objednávateľ  povinný
uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z dlžnej
čiastky za každý deň omeškania.

5. Neuhradenie  dohodnutej  ceny  v termíne  splatnosti  sa
považuje za podstatné porušenie  tejto  zmluvy  s dôsledkami
podľa ust. 345 obchodného zákonníka v platnom znení.

6. Dňom zdaniteľného plnenia je zaplatenie služby.

(*nehodiace sa škrtnite)

V Komárne dňa 27.09.2022

     
zhotoviteľ

III. Ďalšie dohody
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať všetky materiály a podklady
potrebné pre  vyhotovenie grafického návrhu reklamy najneskôr do:
     
     

               
2. Ak  objednávateľ  nesplní  povinnosť  odovzdať  potrebné
materiály v stanovenej lehote, bude prezentácia zariadenia uvedená
bez fotomateriálov príp. textovej časti na základe údajov z dotazníka.

3. Objednávateľ prehlasuje, že rešpektuje podmienky korektúry 
stanovené ponukovým listom. V prípade porušenia predpísaného 
postupu je objednávateľ povinný uhradiť zvýšené náklady s tým 
spojené nad rámec ceny dohodnutej v bode II. zmluvy.

4. Odstúpenie od tejto zmluvy zo strany objednávateľa je možné len
písomnou formou do 10 dní od dátumu jej  podpísania.  V prípade
odstúpenia  od  tejto  zmluvy  zo  strany  objednávateľa  po  tomto
termíne, platia ustanovenia odst. II bodu 1 tejto zmluvy.

5.  Objednávateľ  berie  na  vedomie,  že  podmienkou  uverejnenia
reklamného bannera  v  rámci  internetovej  prezentácie  je  uhradenie
ceny za dielo určenej cenníkom.

6. Objednávateľ súhlasí, že poskytnuté dáta môže HEPEX Slovakia,
spol. s r.o. použiť pre tretie osoby.

IV. Zodpovednosť za chyby
1.  Zhotoviteľ  zodpovedá  za  chyby  diela  spočívajúce  v  podstatnej
odchýlke od schválenej grafickej predlohy. Nároky objednávateľa z
titulu zodpovednosti za chyby diela sa riadia S436 obch. zákonníka.

V. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá
zmluvná strana obdrží jeden. 
2.  Objednávateľ prehlasuje,  že  je osobou oprávnenou konať a  má
podpisové právo v mene objednávateľa.
3.  Zmeny  a  doplnky  je  možné  vykonať  len  písomne  na  základe
dohody oboch zmluvných strán.
4.  Právne  vzťahy  v  zmluve  vyslovene  neuvedené  sa  riadia
príslušnými ustanoveniami  obch. zákonníka, príp. predpismi  s nimi
súvisiacimi.
5.  Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej
obsahom a na dôkaz toho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Senci      dňa 27.09.2022

             

objednávateľ


