
1. 

sídlo/reglstered seat: 
IČO/IO No.: 
zapísaná/reglstered: 
IČ DPH/VAT No.: 
konajúca/acting by: 
e-mail:
tel.kont./call. number:
Bank: 

IBAN: 

BIC/SWIFT: 

Zmluva o reklame 

Advertising Contract 

Atalentl•�p-s.RL 

Route de sugnehs 14, 1041 Poliez-le-Grad, Switzerland 
Company number TVA number): CHE-426.294.928 

Lolc Favre - Presldent 
LF@atalentis.ch 
+41.79.440.04.71
Banque C�tonaJe Vawdolse
Place de la Gare .CP 180
1800Vevey- Switzerland
CH5800767000 C5367 l 777
BCVLCH2LXXX

(ďalej len „Objedn,vater"/herelnafter the „Cllent") 

a/and 

II. !! POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s. 

sídlo/registered seat: Partizánska 154/10, 965 01 2:iar nad Hronom, Slovenská republika 
IČO/ IO No.: 47 239 140 

IČ DPH/VAT No.: SK2023526890 

zapísaná/reglstered: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, 
Vložka č.: 1192/S / in the Commercial register of dlstrlct court of 
Banská Bystrica, Sectlon: Sro, Insert no.: 1192/5 

konajúca/actlng by: Mgr. Igor Rozenberg, PhD., MBA, konateľ/executive of the company 
e-mall: rozenberg@fkpohronle.sk 
tel.kontakt/tel.number: +421 905 930 475

č. účtu/account SK85 5600 0000 0053 0811 2001, SWIFT : KOMASK2X
number: 
(ďalej len „Po1kytovateľ"/herelnafter the „Provider") (Objednávateľ a Poskytovateľ spolu 
ďalej aj ako „Zmluvn6 strany"/Provlder and Cllent herelnafter the „Contractlng 
Dartles") 

uzatvárajú podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších zmien a doplnkov túto 

closure according to § 269 para. 2 et seq. of Act no. 513/1991 Coli. Of the Commerclal Code, 
as amended thls 

Zmluvu o reklame/ Advertlslng Contract 
(ďalej len „Zmluva"/here/nafter only as the „Contract"): 

Čl6nok I. 



Predmet Zmluvy SubJect of the Contract 

..,.. 2 l 

1. Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje
pre Objednávateľa obstarať osobne alebo 
sprostredkovane vhodnú reklamu 
obchodného mena Objednávateľa a jeho
loga spôsobom a formou v súlade s touto
Zmluvou a právnymi predpismi.

1. By thls Contract, the Provider undertakes
to procure for the Cllent, personally or 
lndirectly, the appropriate advertisement 
of the Clienťs business name and hls 
logo in a manner and form In accordance
with thls Contract and legal regulatlons.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje propagovať 2.
obchodné meno a logo Objednávateľa 
formou zvukových reklám a umiestnenia 
reklamných bannerov počas dohrávanla 
majstrovských aj priateľských futbalových
zápasov na futbalovom štadióne v Žiari 
nad Hronom. 

The Provider undertakes to promote the
Cllenťs buslness name and logo In the 
form of audio advertlsements and in the 
placement of advertlslng banners durlng
the champlonshlp and friendly football 
matches at the football stadlum In Žiar 
nad Hronom. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje zdokumentovať 3. The Provider undertakes to document the
uskutočnenú reklamu Objednávateľa executed advertlsement In the form of 
formou fotodokumentácle. photo documentatlon. 

4. Objednávateľ získava podpisom Zmluvy 4. By signlng the Contract, the Cllent
exkluzívne postavenie Generálneho acqulres the excluslve status of the 
partnera. General Partner. 

Článok II.
Odmena a platobné podmienky 

1. Za činnosť podľa tejto Zmluvy zaplatí 1.
Objednávateľ Poskytovateľovi odmenu v 
celkovej výške 20.000,- ( bez DPH (ďalej 
len „Odmena"). 

2. Odmena bude uhradená jednorazovo vo 2.
výške 20.000,- eur bez DPH, na základe
faktúry vystavenej Poskytovateľom. 
Splatnosť faktúry Je 14 dní odo dr'la Jej
vystavenia. 

Artlcle II. 

Fee and payment terms 

The Cllent shall pay the Provider for hls 
activltles pursuant this Contract a fee in 
amount of 20,000, - ( wlthout VAT 
(hereinafter the "Fee"). 

The Fee shall be pald In a lump sum of 
20.000, - € excludlng VAT, on the basls 
of an lnvolce lssued by the Provider. The 
lnvoice 1s due withln 14 days from the 
date of lssue. 

3. Odmena zahŕňa všetky náklady 3. The Fee lncludes all expenses of the
Poskytovateľa spojené s predmetom tejto Provider related with his actlvlties 
Zmluvy. pursuant to this Contract. 

č1,nok III. Artlcle III. 
Trvanie zmluvy Duration of the Contract 

1. Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú 1. Thls Contract ls conduded for a definlte
od 15.4.2020 do 30.6.2020 perlod trom 15.4.2020 to 30.6.2020 

Č16nok IV.
Všeobecné ustanovenia 

Artlcle IV. 
General provlslons 

1. Poskytovateľ je povinný pri obstarávaní 1. The Provider ls obllged to act wlth due
reklamy konať s náležitou odbornou professlonal care and In accordance with
starostlivosťou a podľa pokynov the Cllenťs instructlons.
Objednávateľa.

2. Poskytovateľ je povinný chrániť dobré 2. The Provider ls obllged to protect the
meno Objednávateľa. good name of the Cllent.

ATALENilS 

www.ata1enti� .. �:-



� .... .  -

3. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutým 3. The Cllent undertakes to cooperate and
spôsobom spolupôsobiť a zaplatiť to pay the Provider the agreed Fee.
Poskytovateľovi dohodnutú Odmenu.

4. Objednávateľ sa zaväzuje dodať 4. The Client undertakes to supply the
Cllent the logo, advertlslng banners and
other advertlslng elements wlthout
undue delay after the slgnlng of thls
Contract by both Contractlng parties.

Poskytovateľovi logo, reklamné bannery a 
ostatné reklamné prvky, a to bez 
zbytočného odkladu od podpisu tejto 
Zmluvy obidvoma zmluvným! stranami. 

S. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnuté S. 
reklamné predmety podľa bodu 4) použiť
výlučne na účel dohodnutý v tejto Zmluve.

The Provider undertakes to use the
provlded advertlslng ltems pursuant to
subparagraph 4. solely for the purpose
agreed In thls Contract.

Článok v.

Záverečné ustanovenia 

1. 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. 

2. V prípade vzniku sporu z tejto Zmluvy,
alebo súvislostí s ňou, sa Zmluvné strany
budú snažiť vyriešiť ho vzájomným
rokovaním. V prípade, že sa takýmto
spôsobom spor nepodarí vyriešiť, bude
predložený na prerokovanie a rozhodnutie
príslušnému súdu.

Artlcle V 
Final provislons 

1. The rlghts and obllgations of the
Contracting partles arlslng trom thls
Contract and not specifled In thls
Contract are governed by the relevant
provlslons of the Commercial Code and
other generally blndlng legal regulatlons
of the Slovak Republlc.

2. In the event of a dlspute arlslng out of or
In connectlon wlth thls Contract, the
Contractlng Parties shall endeavor to
resolve lt by negotlatlon. If the dlspute
cannot be resolved In this way, it wlll be
submltted to the competent court for
dlscussion and declslon.

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 3. This Contract is executed In 2 coples.
vyhotoveniach. Každá zo Zmluvných strán Each Contracting Party shall recelve one
obdrž( po 1 vvhotovení. coov.

Lolc Favre 
Presldent of t&

Internation Soccer MaUQll,IIUMll:..LIIL.L.&m.&Uld 

ATALENTIS 

Mgr. Igor Rozenbe PhD., MBA 
konateľ/ executive o company 

FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a.s. 


