
ZMLUVA O REKLAME

uzavretá podľa§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
a zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nehorších

predpisov

ZMLUVNÉ STRANY:

Dodávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:

Futbalový klub Spišská Nová Ves o.z.
Ing. O. Kožucha 848/1 O, 052 01 Spišská Nová Ves
Ing. Karol Kacvinský, štatutár
35 548 967
2021702705
Prima Banka,a.s.
SK21 5600 0000 0034 3331 5001

/ďalej len „dodávateľ"/

a

MEPOS SNV s.r.o.
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tomáš Hamráček, konateľ spoločnosti
52 473 732
2121034245
SK2121034245
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK39 0900 0000 0051 5944 6373
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, odd: Sro, vložka
č.: 46578/V

/ďalej len „objednávate!"'/

Čl. 1 
Predmet zmluvy

1.1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa nasledovne:

- umiestnenie loga objednávateľa na web stránke dodávateľa v sekcii „PARTNERI",

- umiestnenie loga objednávateľa na dresoch hráčov A mužstva,

- umiestnenie 2x loga objednávateľa na reklamnom bannery v priestoroch futbalového
štadióna v Spišskej Novej Vsi.

1.2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť prcpaqaciu objednávateľa na základe objednávateľom
odovzdaných podkladov a požiadaviek objednávateľa.

1.3. Po výrobe a umiestnení reklamy v dohodnutom rozsahu zašle dodávateľ objednávateľovi jej
fotodokumentáciu.

Čl. 2
Odplata za reklamu a platobné podmienky

2.1. Odplata za predmet tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán v celkovej výške 11.000,
EUR. Dodávateľ nie je platcom DPH.

2.2. Objednávateľ bude uhrádzať dodávateľovi odplatu po častiach, a to n~ základe mesačnej
fakturácie (za mesiace august 2021 až jún 2022) v sume 1.000/ EUR. Fakťúra'buq~ vystavená
dodávateľom do 5 dní od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca s lehotou splatnosti 10
dní od vystavenia faktúry. : ,

2.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a tiež označenie povinnej a oprávnenej osoby v súlade s
ustanovením § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a označenie zmluvy.
Objednávateľ má právo vrátiť dodávateľovi na opravu alebo doplnenie faktúru, ktorá nemá



všetky náležitosti daňového dokladu alebo je vystavená nesprávne, pričom sa zastaví plynutie
lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť od doručenia riadne opravenej, resp.
doplnenej faktúry objednávateľovi.

2.4. Peňažný záväzok objednávateľa bude splnený priplsanlrn príslušnej peňažnej čiastky na
bankový účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

2.5. Dohodnutá odplata zahŕňa náklady vynaložené na výrobu reklamy, umiestnenie reklamy a jej
udržiavanie.

2.6. V prípade, ak dodávateľ nevykoná propagáciu objednávateľa v zmysle Čl. 1. bodu 1.1 tejto
zmluvy, vzniká mu nárok len na alikvotnú časť odplaty v závislosti od rozsahu vykonanej
propagácie. V prípade, ak už odplata bola uhradená v plnej výške, je dodávateľ povinný jej
alikvotnú časť v závislosti od rozsahu nedodanej propagácie vrátiť objednávateľovi, a to
najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia platnosti tejto zmluvy.

Čl.3
Ostatné zmluvné dojednania

3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.08.2021 do 30.06.2022.

3.2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou bez
udania dôvodu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

3.3. Po ukončení platnosti zmluvy je dodávateľ povinný odstrániť reklamu objednávateľa umiestnenú
v zmysle tejto zmluvy na vlastné náklady.

Čl.4
Záverečné ustanovenia

4.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme
očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.

4.2. Zmluvné strany nie sú oprávnene previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

4.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

4.4. Zmluva je uzatvorená 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 a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.

4.5. 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.

4.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch právne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží jeden rovnopis.

4.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená a táto zmluva bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, nebola
uzatvorená v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
vlastnoručnými podpismi.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 30.07.2021

Za d_odávateľa: ~-"="'" --:-
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Futbalový klub Spi!ská Nová Ves o.z.
Ing. Karol Kacvinský

štatutár

•r.s.p. 1
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MEPOS SNV s.r.o.
Tomáš Hamráček
konateľ spoločnosti


