
Z M L U V A O REKLAME k o J J T F 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení ne'skoršíchrpredpísóv~ 

(ďalej len ako „Obchodný zákonník") 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 

TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
so sídlom v Žiari nad Hronom, Ul. A. Dubčeka 45 
zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská 
Bystrica, oddiel Sro, vložka 2034/S 
v zastúpení : Mgr. Peter Antal, konateľ 
(ďalej len ako „objednávateľ") 

a 

Poskytovateľ: 

Šport a mládež ŽIAR 
A. Dubčeka 45, 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 42299845 
zastúpený: Ing. Ivan Hrdý, predseda OZ 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
(ďalej len ako „poskytovater) 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán za účelom 
odplatnej propagácie a prezentácie obchodného mena objednávateľa na športovej akcii 
organizovanej poskytovateľom - Streetball 2013 konanej dňa 22.6.2013,. 

2. Objednávateľ sa odo dňa účinnosti tejto zmluvy stáva partnerom poskytovateľa. 

II. Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) poskytnúť poskytovateľovi finančnú odmenu v súlade s článkom III. tejto zmluvy ako odplatu za 

prezentovanie a propagáciu obchodného mena, 
b) odovzdať poskytovateľovi včas, najneskôr však do 19.6.2013 podklady, materiály a informácie 

potrebné na prezentovanie a propagáciu obchodného mena, 
c) spolupracovať s poskytovateľom a poskytovať mu súčinnosť potrebnú na to, aby poskytovateľ 

mohol splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy. 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť objednávateľovi propagáciu a prezentáciu obchodného mena v nasledovnom rozsahu 
a forme: 
® označiť objednávateľa ako svojho partnera na športových podujatiach, organizovaných 

poskytovateľom, 
® uvádzať objednávateľa ako partnera na internetovej stránke poskytovateľa. 

b) pri propagácii a prezentácii obchodného mena objednávateľa konať s náležitou odbornou 
starostlivosťou a chrániť dobré meno objednávateľa. 



/ III. Odmena za reklamu a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za propagáciu a prezentáciu obchodného mena 
odmenu vo výške 300 EUR (slovom: tristo Eur). 

2. Odmenu je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi v lehote 2 dní odo dňa podpísania tejto 
zmluvy a to na účet poskytovateľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy, alebo do pokladne 
objednávateľa. 

3. V odmene sú zahrnuté náklady spojené s propagáciu a prezentáciou obchodného mena 
objednávateľa. 

IV. Záverečné ustanovenia 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 
Práva 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. 
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným, nemá táto skutočnosť 
vplyv na platnosť zostávajúcej časti zmluvy. V takomto prípade, ako aj v prípade neplatnosti celej 
zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť dotknuté ustanovenia novými ustanoveniami, ktoré 
v čo najväčšej miere zodpovedajú účelu sledovanému dotknutými ustanoveniami. 
Všetky zmeny, doplnenia a dodatky tejto zmluvy musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Po 
podpise oboma zmluvnými stranami sa tieto stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy. 
Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, zrozumiteľne, určite, 
nie za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a na znak 
súhlasu s jej znením ju vlastnoručne podpisujú. 

V Žiari nad Hronom, dňa 19.6.2013 

Poskytovateľ: 

OZ ŠPORT A MLÁDEŽ ŽIAR 
A. Dubčeka 45 

96501 Žiar nad Hronom 
IČO 42299845 DIČ:2023737430 

Šport a mládež ŽIAR 
Ing. Ivan Hrdý 
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TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r. 

Mgr. Peter Antal, konateľ 


