
oBCHoDNÁ ZľĺLUvA o REKLAMNEJ sPoLUPnÁcl
c.2012023

uzatvorcná podľa s 269' ods. 2 a nasl. ustanovení obchodného zákonníka

I. Zmluvné stľany

1. obec Staškov
Sídlo: ul. Jozefa Kľoneľa 588, 23 53 Staškov
lČo: oo: 14293
IČ opn: 2020553271
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
C. účtu: 027961500 1/5600
Zastupený: Ing. Ladislav Šimčisko, staľosta

(ďalej len',obstaľávateľ")
a

2. Seveľoslovenské vodáľne a kanalizálcĺe, a.s.
Sídlo: Bôľická cesta 1960,0l0 57 Żilina
IČo: :o 672 291
DIČ:2022238900
lČ opH: 1K2O222389O0
Zapisanáv obchodnom ľegistri okresného súdu Žilina, oddiel Sa' vloŽka číslo:l0546/ L
Bankové spojenie: ČSoB' a.s. Bľatislava
Č. účtu: 25788O33I75OO
Zastupená: pređstavenstvom
oprávnení k podpisu: dvaja členovia pľedstavenstva

(ďalej len,,objednávatel"')

II. Pľedmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je zabezpeč,enie reklamných a marketingových sluŽieb a

reklamného paľtnerstva so zameraním na prezentáciu objednávateľa, a to najmä
propagáciou a zverejnením obchodného mena. ochrannej zntlmky (loga), reklamných
nápisov a obchodného označenia objednávateľa.

2. obchodné meno bude pľopagované počas konania 50. ročníka futbalového turnaja
o putovný pohár národného umelca Jozefa Kľoneľa, ktoré sa uskutoční dňa 09.07.2023.

III. Povĺnnosti a zá.ľäzky obstarávatel'a
1. obstaľávatęľ sa zaväzuje zrealizovat' ľeklamu objednávateľovi nasledovným spôsobom:

a) Umiestni logo spoločnosti v priestoľoch konania podujatia 50. ročník futbalovóho
tuľnaja o putovný pohár náľodného umelca JozeÍa Kľoneľa v areáli FK Slávia
Staškov dřn 09.07 .2023.

b) pľedloŽí objednávatel'ovi fotodokumentáciu z umiestnenia predmetov uvedených v bode
l. a) tohto ělánku v priestoľoch konania podujatia. Uvedenú dokumentáciu dodá
obstarávatel' do 14.07. 2023.
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2. objednávatel' udel'uje podpisom tejto Zmluvy opľáVnenie obstarávatel'ovi na používanie
svojho obchodného mena a ochrannej známky, avšak iba v rozsahu, medziach a spôsobom
potľebným na plnenie Zmluvy: a to na čas jej ľeálneho trvania.

3. objednávatel'udeľuje podpisom tejto Zmluvy oprávnenie obstarávatel'ovi na pouŽívanie
jeho obchodného mena' názvu a loga' avšak iba v rozsahu, medziach a spôsobom
potľebným na plnenie Zmluvy, a to na čas jej reálneho trvania, a len v rozsahu, ktorým
ľeálne a oprávnene disponuje.

IV. Povinnosti a záv'ázky objednávatel'a
1. objednávateľ sa zavázuje:

a) dodat'obstaľávateľovi jeden kus loga spoločnosti v grafickom formáte _ pre realizáciu
reklamy v zmysle článku III tejto zmluvy.

b) zaplatiť obstarávatel'ovi dohodnutú cenu na zźtk|adę článku V. tejto zmluvy.

v. Odmena za poskytované ľeklamné a pľopagačné služby
1. Za riadne zabezpečenie a vykonanie služieb uvedených v článku III. tejto zmluvy pľinźieži

obstaľávatel'ovi odmena vo výške 2 000'00 EUR (slovom dvetisíc EUR). Cena je
stanovená dohodou zmluvných stľán v zmysle zákona č. l8/1996 Z. z. o cenách v znení
neskoľších predpisov. obstarávatel' jelnie je platca DPH.

VI. Platobné podmienky
1. objednávateľ sa zaväzuje uhradit' obstaľávatel'ovi dohodnutú čiastku na zźlklade faktúľy

vystavenej obstaľávateľom.
2. Faktúra musí obsahovať ntiežitosti podl'a s 74 Zák' č,.22212004 Z. z. o DPH.
3. Splatnost'faktúľy je 14 dní odo dňa jej doľučenia.

VII. Doba trvania zmluvy
l. Táto zmluva sauzaváľa na dobu určitú _ od 09.07 '2023 do 14.07 .2023.
2. KaŽdá Zmlwná stľana je oprávnená písomne od tejto Zmluvy odstúpiť s okamŽitou

účinnost'ou, ak:
a) druhá Zmluvná stľana svojim vyhlásením alebo spľávaním/postupovaním preukázateľne

poškodila dobré meno druhej zmluvnej stľany a poškodzuje jeho obchodnú povesť.
b) druhá Zm|uvná strana nesplnila svoj záväzok uvedený v tejto Zm|uve ani v dodatoěnej

pľimeľanej lehote, ktoľá jej na to bola poskýnutá a poškodená zmluvná stľana sa
výslovne vopľed vyjadľí, Že v prípade nedodľŽania dodatočnej primeranej lehoty uŽ
ďalej nebude mať záujem prijať oneskorené plnenie, alebo

c) dľuhá Zmluvná stľana opakovane alebo zźyaŽne poľušila svoje zmluvné povinnosti
uvedené v tejto Zmluve alebo,

d) druhá Zmluvná strana je platobne neschopná' podala návrh na vyhlásenie konkurzu, bol
na jej majetok vyhlásený konkurz alebo bol návrh na jeho vyhlásenie zamietnutý pre
nedostatok majetku alebo vstúpila do likvidácie.

3. Pľeđ uplatnením práva na odstúpenie od tejto Zmluvy je Zm|wná stľana, ktorázamýšľa od
tejto Zmluvy odstúpiť, povinná písomne vyzvat' dľuhú Zmluvnú stľanu na zjednanie
nápľavy vadného stavu, a za týmto účelom poskytnúť tejto dľuhej Zmluvnej strane
dodatočnú primeľanú lehotu, pričom táto lehota nesmie bý kľatšia neŽ 5 dní. V pľípade
odstúpenia od tejto Zmluvy ktoroukol'vek Zmluvnou stranou si zmluvné strany vzájomne
vyľovnajú všetky pohľadávky a zźxäzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od tejto
Zmluvy. odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zm|uvných stľán nie je dotknuté právo
oprávnenej Zmluvnej strany na uplatnenie si svojich nárokov vyplyvajúcich z poľušenia
Zmluvy" vľátane prźwa na náhradu pľípadnej škody.
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4. Ustanovenie odseku 2. tohto článku sa nepoužije a oprávnená strana nemôže odstúpiť od
Zmluvy po tom' čo jej bola doľučená správa' žeuŽbo|a splnená povinnost', ktorej poľušenie
bolo dôvodom na odstúpenie od tejto Zm|uvy, ak súčasne k splneniu povinnosti došlo
najneskôľ v čase doručenia tejto správy.

5. Zmluva zaniká dňom doručenia odstupujúceho pľejavu dľuhej Zmluvnej strane. Písomné
oznámenie o odstúpeni od Zm|uvy sa doľučuje dopoľučeným listom s doľučenkou na
adľesu uvedenú ako sídlo Zmluvnej stľany, pokiaľ druhej Zmluvnej strane nebola
preukázatel'ným spôsobom oznámená iná adľesa na doľučovanie. Pokiaľ si písomné
oznámenie o odstúpení od Zmluvy zaslané Ęimto spôsobom Zmluvná strana, ktorej je toto
uľčené z akéhokol'vek dôvodu nepľevezme, považuje sa toto oznámenie za doľučené na 15.

deň odo dňa jeho odoslania, aj keď sa adresát o doručení (uloŽení na pošte) nedozvedel.
Ak adresát odmietne odstúpenie od Zmluvy prevziat', povaŽuje sa toto za doručené dňom.
keď bolo prevzatie odmietnuté.

6. V pľípade odstúpenia od tejto Zmluvy niektoľou zo Zm|uvných strán, je obstarávateľ
povinný vrátiť objednávateľovi do l5 dní po zániku tejto Zmluvy tú časť poskytnutej
Odmeny' na ktorú nebolo do dňa ztniku Zmluvy poskýnuté zo strany obstaľávatęl'a
plnenie v súlade s touto Zmluvou.

7. Zánik zmluvy podl'a tohto článku sa nedotýka náľoku na náhľadu škody vzniknutej
porušením tejto Zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa vol'by práva, riešenia spoľov
medzi Zmluvnými stľanami' zmluvnej pokuty a ostatných ustanovení, ktoré podl'a tejto
Zm|uvy alebo vzhl'adom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto Zmluvy.

V[I. Vĺs maior
1. NepovaŽuj ę sa Za porušenie tejto Zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nemôŽe

plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekáŽky, ktoľá nastala nezávisle od vôle
povinnej Zmluvnej strany a bľáni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno ľozumne
predpokladat', že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila
alebo pľekonala, a že by v čase vzniku závazku túto pľekážku predvídala (napľ. vojna,
celoštátny štrajk, zemetľasenie, záp|ava, poŽiarc, teroristický útok. vyhlásenie núdzového
stavu, rozšírenie pandemického vírusového ochorenia' a pod.). Na základe poŽiadavky
druhej Zmluvnej stľany, dotknutá Zmluvná stľana pľedloŽí doklad o existencii okolností
vylučujúcich zodpovednost'/vis maioľ, ktoľý vydaj ú pľíslušné úrady.

2. Zm|uvná stľana' ktoľá porušuje svoju povinnosť, alebo ktorá s prihliadnutím na všetky
okolnosti má vedieť' Že poľuší svoju povinnost' zo zmluvného vzťahu' je povinná oznámiť
písomne dľuhej Zmluvnej strane povahu prekáŽky, ktoľá bráni, alebo bude brániť v plnení
povinnosti, o jej dôsledkoch a predpokladanom trvaní. Správa sa musí podať bez
zbyočného odkladu po tom, čo sa povinná strana o prekáŽke dozvedela' alebo pľi ntileŽitej
staľostlivosti mohla dozvediet'. Štoay vypl1fuajúce z neskorého oznámenia o hrozbe alebo
vzniku vis maior bude niesť stľana zodpovedná za takéto neskoré oznámenie.

|X. Záv er ečné ustanoven ĺa
1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výlačkoch, z ktorých jeden výtlačok dostane

obstaľávateľ a jeden qitlačok objednávateľ.
2. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, touto zmluvou neupravené' sa budú riadiť

pľí s l ušným i u stanoveni am i obcho dného zákonnika.
3. Zmeny tejto zmluvy možno ľobiť iba písomne, a to foľmou dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluvné stľany vyhlasujú, Že tuto zmluvu uzatvorili podl'a svojej pľavej a slobodnej vôle,

bez nátlaku a tiesne, jej obsahu poľozumeli a súhlasia s ňou, na znak čoho túto zmluvu po
prečítaní vlastnoručne podpisujú.
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5. Zmluva nadobúda platnost' a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stľanami
s výnimkou pre zmluvnú stranu spadajúcu do kategórie povinná osoba v súlade s $ 2 podl'a
Zźlkona č,. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v zneni zmięn a doplnení, kedy Zmluva nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centľálnom ľegistľi zmliw podl'a $ 47a Zák. č).

546l2OtO Z. z.,ktoťym sa mení a dopĺňa Zák. č,.4011964 Zb,občiansky zákonník v znení
neskorších pľedpisov aktor.ým sa menia adopĺĺajú niektoľé zákony. Povinná osoba
predloží objednávateľovi písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy alębo informácie
o uzatvoreni zmluvy v termíne do tľoch pracovných dní od jej zverejnenia s dátumom jej
zveľejnenia.

v .S.ftflP.W. anu. Z'7roL) V ..?}.Ę{.lJ..Ę... dĺa..tQ;.!,.x0J5

lno Tełi"'o č+'l^,,;

l r''; ł ' i

FJ /7(a/

lttg, Miľoslav KllnĺlľíL
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