
ZMLUVA O REKLAME 
č. 2013/IG... 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ : TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o. 

Sídlo : Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 

Zástupca : Mgr. Igor Rozenberg, MBA 
IČO : 31609651 
DIČ : SK2020479714 
Bankové spojenie . . - i., Žiar n/Hr. 
Zapísaná v OR OS BB, oddiel Sro, vložka č. 2034/5. 
(ďalej len Objednávateľ) 

Obstarávate!': 

Sídli© s 
Zástupca: 
IČO: 
IČ pre dar.; 
Bank. spoj.: 

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, 
spol. s r.o. 

A. Dubčeka 45, 965 01 Ziar nad Hronom 
Jozef Tomčáni, konateľ spoločnosti 
36 618 357 
ciK2020065421 

s. 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 
č. 8378/S 

(ďalej len Obstarávateľ) 

CLANOK I. 
PREDMET ZMLUVY 

1) Touto zmluvou sa Obstarávateľ zaväzuje pre Objednávateľa obstarať osobne, alebo 
sprostredkovane po celú dobu trvania tejto zmluvy vhodnú reklamu obchodného 
mena Objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a 
právnymi predpismi. 

2) Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo Objednávateľa vo 
všetkých športových areáloch MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r. o. počas 
majstrovských, priateľských zápasov, turnajov a sústredení klubov MŠK Žiar nad 
Hronom, spol. s r. o. 

3) Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Obstarávateľovi včas príslušné podklady, 
materiály a informácie potrebné na výrobu a zabezpečenie reklamy. 

4) Obstarávateľ sa zaväzuje umiestniť reklamu podľa požiadaviek Objednávateľa. 
Formu a spôsob grafického prevedenia reklamy zabezpečí Obstarávateľ po ich 
predchádzajúcom odsúhlasení Objednávateľom. 

5) Obstarávateľ sa zaväzuje umiestniť reklamy podľa prílohy, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy. Formu a spôsob grafického prevedenia reklamy zabezpečí 
Obstarávateľ po ich predchádzajúcom odsúhlasení objednávateľom. Obstarávateľ je 



povinný informovať o realizácii reklamy a p--cíložiť dôkazovú fotodokumentáciu do 
1 mesiaca po realizácii reklamy. 

ČLÁNOK IX. 
ODMENA ZA REKLAMU, ÚČEL A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1) Za reklamnú činnosť uvedenú v predmete tejto zmluvy Objednávateľ zaplatí 
Obstarávateľovi odmenu 2 500 € bez DPH. K dohodnutej odmene bude pripočítaná 
DPH podľa platných daňových predpisov. 

2) Zaplatenie odmeny za reklamu sa uskutoční prevodným príkazom v prospech účtu 
Obstarávateľa na základe faktúry a podpísania tejto zmluvy do 31. 1. 2014. 

3) Faktúra je splatná za predpokladu, že správne vystavená faktúra bude doručená 
Objednávateľovi minimálne 7 dní pred horeuvedeným dátumom. V opačnom 
prípade sa splatnosť faktúry posúva vždy na ďalšiu nasledovnú stredu. 

4) Obstarávate!' sa zaväzuje použiť a prerozdeliť poskytnuté finančné prostriedky na 
účel zabezpečenia materiálno-technických potrieb mládežníckych družstiev MŠK 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

5) Cena za reklamu zahŕňa aj náklady vynaložené a spojené s predmetom tejto 
zmluvy. 

ČLÁNOK III. 
TRVANIE ZMLUVY 

l)Tátrs zmluva sa uzatvára na dohu určitú a to do 31 12-2013 

ČLÁNOK IV. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1) Obstarávate!' je povinný pri obstarávaní reklamy konať s náležitou odbornou 
starostlivosťou a podľa pokynov Objednávateľa. Súčasne sa zaväzuje použiť 
finančné prostriedky len na účely uvedené v tejto zmluve a viesť náležitú evidenciu 
ich použitia. 

2) Obstarávate!'je povinný chrániť dobré meno Objednávateľa. 
3) Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť 

Obstarávateľovi odmenu v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Nenesie však 
zodpovednosť za nehospodárne využitie poskytnutých finančných prostriedkov. 

ČLÁNOK V. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 



Z) Prava 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. 

3) Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od plnenia vyplývajúceho z danej zmluvy 
v prípade, že obstarávate!' bude využívať prostriedky iným spôsobom, ako je 
dohodnuté v článku II. bod 4. zmluvy. 

4) V prípade sporu z tejto zmluvy, alebo súvislosti s ňou, sa zmluvné strany budú 
snažiť vyriešiť ho vzájomným rokovaním. V prípade, že sa takýmto spôsobom 
spor nepodarí vyriešiť, bude predložený na prejednanie a rozhodnutie príslušnému 
súdu. 

5) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží dva 
rovnopisy. 

V Žiari nad Hronom, dňa 02.12.2013 V Žiari nad Hronom, dňa 02.12.2013 

Za Obstarávateľa Za Objednávateľa : 

Jozef Tomčáni 
konateľ spoločnosti 
Mestský športový klub 
Žiar nad Hronom, spo!. s r.o. 

Mestský športový SsSwfo 
Žisr nstí Hronom, spo!. s r.o. 

fy Dubčeka 45 
m m Žiar naa Hronom 

podpis 

Mgr. Igor Rozenberg, MBA 
riaditeľ spoločnosti 

TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Technické služby 
t ' 1 ' í rt !f 1 v .t a rti 

TECHNICKÉ SI.U25Y2iarnadHror.cm. spol. s.m i , 
Alexandra Dubielia 4i. 965 3ä Z,ar nad Hronu 

podpis .v. 


