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2) 

Zmluva o reklame 

·retáp .. §26 s.2a ii.zák· č.51 91Zb chodi zák 11 1�aaz· .a 
č. 147/2001 /.z o reklame v znení neskorších zmien a doplnkov ( d a lej len „zmluva ) 

1jedn11 ieľ: 
Sídlo: 

l8StÚpí 
Osoba oprávnenú konať 
vo veciach zmluvných: 

ICO: 
DIČ�: 
{ DPH: 
:,mkov1 ,jeni• 

Číslo účtu: 

medzi zm uvn)'rnt s rnnamt. 

Vi 1 Ene1 Žiar 
A. Dubčeka 1513/55
965 O I Í'.iar )l id .Uro.1 
In \terD \Be kt La i.ík, K· Kozi onatel 

I ucia Burianov{L senior manažér pre knmunik{iciu a marketing, 
e-
36 042 544 
2020064662 
S1. OOOOr 

fočn 1e zap' ·1. v O • h dnom 1 · istri Oki snéb. 'idu Bai k.' Byst :. oddiel· Sro,
· žka č. 11 1/S

(d'ale_j len „objednávateľ") 

Obstarávateľ: 
Sídlo: 

1astú1 
Osoba oprávnenú konať 

vecía mluv : 

ICO: 
DIČ: 

DPH 
Bankove spo_jcnie; 
Číslo účtu: 

FK POHR< IE Žiar nad Hronom Dolna Ždana, s. r. o. 
Partizánska 154/ 1 O 
96 Žiar l l l l Hron · 1 l 

In lgr. R lav Ši, 1, a, koi 

lg ozenb· r, pr. d l da výk, ej rad, FK Poh1 1c, 
e-

47 239 140 
2023526890 
Sl 1 3526> 

,,.��..- .,,>\!\/ VVV\/ 1111.l.J VO! 1 .l.\JVI 

ločn 1 1e zap 
žkač 07/S 

v O dnom istri . snéh 'uBa Byst oddi 

(ďalej len „ohstarávatcť·') 

Pr,:nnbula 

· ro,

Vzhľadom na !o. :re objednávateľ má záujem propag.ll\ ať S\ oje obchodné meno a logo a 1árovc11 
oriť , 1, ity o', ·ávat za ú.. , 1 .i. dol. utia 1ieno I olup . na r ácii s 'h 
rov z , , ·né s • uzat ú tút luvu klam 
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Článok I. 
Predmet zmluvy 

1) Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť osobne alebo
sprostredkovane po celú dobu trvania tejto zmluvy vhodnú reklamu a propagáciu obchodného
mena objednávateľa a jeho loga spôsobom a formou v súlade s touto zrn luvou a právnymi
predpismi. Cieľom reklamy je šírenie dobrého mena objednávateľa všetkými prostriedkami
a formami, ktoré má alebo bude mať obstarávateľ k dispozícii.

2) Obstarávateľ sa zaväzuje propagovať obchodné meno a logo objednávateľa v rámci svojich aktivít
za účelom prcLcntácie objednávateľa a ním poskytovaných služieb formou zvukových reklám
a umiestnenia reklamných bancrov počas dohrávania futbalovfch zápasov na futbalovom štadióne
v Žiari nad Hronom. Zoznam a termíny zápasov hudú prílohou tejto zmluvy.

3) Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi 1 O voľných permanentiek na futbalové
zápasy FK Pohronie počas celej futbalovej sezóny so začiatkom v roku 2019, ktoré sa budú
konať na futbalovom šlatlióne v Žiari nad Hronom.

4) Obstarávateľ sa zaväzuje zdokumentovať uskutočnenú reklamu pre objednávateľa formou
fotodokumcntácie a túto odovzdať po ukončení zmluvy objednávateľovi najneskôr do J 1.1.2020.

Článok 11. 
Práva a povinnosti zmluvnjrch strán 

1) Objednávateľ sa zaväzuje dodať obstarávateľovi logá a ostatné reklamné a propagačné prvky, ktoré
majú byť predmetom a prostriedkom propagácie a tiež uviesť v akej forme budú poskytnuté
najneskôr do 5 dní od podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami (ďalej len ,.reWamné
predmety").

2) Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnuté reklamné predmety použiť výlučne na účel dohodnutý v tejto
zmluve a vrátil" ich objednávateľovi bez zbytočného odkladu po ukončení trvania t�jto zmluvy.

3) Obstarávateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávate ra v rámci propagácie nasledujúce činnosti:
- informovať objednávateľa o organizovaných futbalových 7ápasoch a umiestniť na nich panely

a banery s logom a obchodným menom objednávateľa:
- uvádzať logo a obchodné meno objednávateľa na plagátoch a iných propagačných materiáloch

vydávaných obstarávateľom;
- uvádzať logo a obchodné meno objednávateľa na internetovej stránke ,vww. fkpohronie.sk:
- posky1ovať si vzájomnú súčinnosť pri odsúhlasovaní propagačných materiálov (vrátane

zvukového 7áznamu), na ktorých bude použité logo a obchodné meno objednávateľa.
4) Obstarávateľ sa zaväzuje poskytovať reklamu a propagáciu obchodného mena a loga objednávateľa

s odbornou starostlivost"ou a podľa pokynov objednávatera s ohľadom na dodržiavanie ochrany
obchodného mena a dobrej povesti objednávateľa. O týchto povinnostiach je povinný
preukázateľne oboznámiť aj všetky tretie osoby, Lt1čast11ujúce sa na plnení predmetu zmluvy na
strane obstarávateľa. Súčasne sa zaväzuje zaobchádzať so všetkými poskytnut)1mi informáciami
a údajmi ako s dôvernými informáciami s povinnosťou zabc7pečit" vykonanie všetkých právnych
a technických opatrení 7.abraľíujúcim ich zneužitiu.

S) Objednávateľ sa zaväzuje spolupôsobiť dohodnutým spôsobom a zaplatiť obstarávateľovi
dohodnutú odmenu podľa čl. III tejto zmluvy.

Článok IH. 
Odmena za reklamu a platobné podmienky 

1) Za reklamnú činnosť zaplatí objednávateľ obstarávateľovi odmenu v celkovej ryške 15 000,-EUR
(slovom pätnásťtisíc eur) bez DPH. K odmene bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych
predpisov. Obstarávateľ vystaví faktúru do 30 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy zmluvnými
stranami.
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Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, pod podmienkou, že interná 
komisia objednávateľa v zmysle jeho internej smernice „Sponzorstvo a Dobročinná činnosf·' číslo 
PS-00SM0l 2 nevyjadrí nesúhlas s peňažným plnením do tohto dátumu. 

2) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že
faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa platných právnych predpisov, bude nesprávne alebo
neúplne vystavená, je objednávateľ oprávnený takýto doklad vrátiť na doplnenie, resp. opravenie
údajov. Oprávneným vrátením faktúry a predložením novej opravenej faktúry začína plynúť nová
lehota splatnosti.

3) Obstarávateľ na účely ručenia za DPH podľa § 69 ods. 14 a §69b zákona č. 222/ 2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty (DPI 1) vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy
a) nemá nedoplatky na DPH,
b) nenastali u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH podľa §

81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH,
c) nie je vedený v zozname osôb, u kto,ých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPII podľa

§ 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom
Slovenskej republih.ry,

d) jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom nie je
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník objednávateľa.

V prípade, ak dôjde k zmene ktorejkoľvek skutočnosti podľa písm. a) až d) tohto ustanovenia 
zmluvy, obstarávateľ sa zaväzuje do troch dní túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi. 

4) Pokiaľ je objednávateľovi známe, že obstarávateľ nespÍľía niektorú z podmienok uvedených v písm.
a) až d) odseku 7 tohto článku zmluvy, má právo zadržať z fakturovanej ceny zádržné na DPH
(ďalej len „Zádržné na DPH'"). Zádržné na DPH má objednávateľ právo zadržať do výšky súčru
súm DPH fakturovaných obstarávateľom objednávateľovi a to z ktorejkoľvek faktúry vystavenej
obstarávateľom a použiť ho na prípadnú úhradu DPH podľa§ 69b zákona o DPH. Zádržné na DPH
objednávateľ obstarávateľovi vyplatí, až keď mu obstarávateľ preukáže, že pominuli skutočnosti,
ktoré boli dôvodom zadržania Zádržného na DPH, prípadne ak správca dane vráti objednávateľovi
DPH uhradenú za obstarávateľa. V prípade, ak objednávateľ ako ručiteľ zaplatí za obstarávateľa
nezaplatenú daň úhradou alebo započítaním podľa § 69b ods. 1 alebo ods.6 zákona o DPH, pričom
na tento účel nezadržal Zádržné na DPH, obstarávateľ súhlasí, aby objednávateľ jednostranne
započítal DPH zaplatenú za obstarávateľa voči akejkoľvek pohľadávke, ktorá vznikne
obstarávateľovi voči objednávateľovi. Pokiaľ Zádržné na DPI I alebo započítanie vzájomných
pohľadávok podľa tohto ustanovenia zmluvy nepostačovalo na vyrovnanie celej dane zaplatenej
objednávateľom podľa § 69b ods. 1 alebo ods. 6 zákona o OPT T, obstarávateľ sa zaväzuje zaplatiť
objednávateľovi ostávajúcu časť zaplatenej dane formou náhrady škody.

5) Pokiaľ je objednávateľovi známe, že obstarávateľ nespÍ11a niektorú z podmienok uvedených v písm.
a) až d) odseku 7 tohto článku Zmluvy, má tiež právo odstúpiť od Zmluvy.

Článok IV. 
Trvanie zmluvy 

1) Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2019.

Článok V. 
Antikorupčná klauzula 

1) Pri plnení tejto zmluvy sa obstarávateľ zaväzuje dodržiavať platné a uc111né právne predpisy
zaka?ujúce podplácanie verejn)1Ch činiteľov a súkromných osôb, ovplyvňovanie verejn)1Ch
činiteľov za účelom dosiahnutia výhod, pranie špinavých pe11azí, a to najmä, ale nie výlučne pri
obstarávaní podľa predpisov v1.ľahujúcich sa na verejné obstarávanie a tfchto predpisov:
a) zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení
b) .lákon č. 301/2005 Z. z. Trestný· poriadok v platnom znení
c) zákon č. 9l/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb v platnom znení
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