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ZMLUVA O REKLAME

Ul. Valova č. 38, .921 01 Piešťany
34 107 061
2020538531
SK2020538531
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 529/T

bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
číslo účtu: SK30 0900 0000 0000 4.827 4035
konajúci: Ing. Dušan Guľáš, konateľ
na strane jednej (ďalej len „Objednávate!"')

a

sídlo:
IČO:.

~1-0,IČ:
( IČ DPH:

registrovaná:

II.
sídlo:
IČO:
bankové spojenie:
číslo účtu:
konajúci:

Ul. športová č. 1, 922 03 Vrbové
378 45 198
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK34 0200 0000 0017 3042 3851
Peter Majerník - predseda MFK Vrbové

na strane druhej (ďalej len „Dodávate!"' a spolu s Objednávateľom ďalej len „Zmluvné
stranu"

uzatvárajú
na základe ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení

neskorších predpisov
túto

Zmluvu o reklame
(ďalej len „Zmluva");.

Preambula

1. Objednávateľ je spoločnosť pôsobiaca ako samostatný finančný agent najmä
v sektore poistenia alebo zaistenia, ale aj v sektore poskytovania úverov, úverov
na bývanie a spotrebiteľských úverov, doplnkového dôchodkového sporenia
a prijímania vkladov a pôsobiaca prostredníctvom svojich obchodných zá$-t,upcov
(vrátane podriadených finančných agentov), zamestnancov a pracovníkov na celom
~f'.emí Slovenskej republiky; bližšie informácie o Objednávateľovi je možné nájsŕ
na www.respect-slovakia.sk.
2. Dodávateľ je oprávnený poskytovať reklamné služby.

Článok I
Predmet Zmluvy/rozsah poskytovanej reklamnej činnosti

1. Objednávateľ si objednáva u Dodávateľa zabezpečenie reklamnej činnosti
prostredníctvom:
a) plošnej reklamy, a to formou reklamného banneru umiestneného na štadióne

Mestského futbalového klubu Vrbové.
(ďalej len „reklamná člnnosť").
2. Objednávateľ sa za reklamnú činnosť realizovanú podľa podmienok Zmluvy
zaväzuje zaplatiť v dohodnutom termíne odmenu za realizáciu reklamnej činnosti
v zmysle Článku VII Zmluvy.



Článok II
Záväzky a povinnosti Zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje splniť si svoje zmluvne dohodnuté záväzky tak, aby
činnosť Objednávateľa bola propagovaná v maximálne možnej miere, efektívne, účinne
a v súlade so záujmami Objednávateľa.
2. Dodávateľ zodpovedá za to, že reklama, ktorú sa v tejto Zmluve zaviazal
~abezpečiť pre Objednávateľa bude realizovaná s náležitou odbornou starostlivosťou

9 bude spfňať všetky kvalitatívne kritériá.
3, Dodávateľ si zabezpečí akékoľvek reklamné predmety nevyhnutné
pre realizáciu reklamnej činnosti v zmysle Článku I. Zmluvy. Na tento účel sú Zmluvné
strany povinné poskytnúť si primeranú súčinnosť.
4. Dodávateľ zabezpečí pre Objednávateľa potrebné doklady o realizácii reklamnej

• činnosti, najmä fotodokumentáciu, ako aj ďalšie doklady v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov. Dodávateľ predloží uvedené doklady Objednávateľovi
bezodkladne najneskôr do 30 dní po realizácii jednotlivých plnení vyplývajúcich
zo Zmluvy resp. reklamnej činnosti.
s. Dodávateľ sa zaväzuje zverené reklamné predmety ako aj akékoľvek
informácie, materiály, tlačivá, pomôcky a iné veci, ktorými disponuje za účelom
plnenia reklamnej činnosti, chrániť pred zneužitím. Po skončení tejto Zmluvy sa ich
zaväzuje bezodkladne Objednávateľovi vrátiť, resp. s jeho písomným súhlasom
zlikvidovať.
6. Dodávateľ berie na vedomie, že v prípade porušenia svojich povinnosti
a vadného plnenia reklamnej činnosti, bude odmena podľa Článku VII. Zmluvy
zastavená až do úplného odstránenia nedostatkov a vád. Ustanovenia všeobecne
záväzných právnych predpisov o náhrade vzniknutej škody nie sú týmto dotknuté.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť
pri plnení reklamnej činnosti a iných záväzkov zo Zmluvy a navzájom sa budú riadne
a včas informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie
záväzkov Zmluvných strán podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je oprávnený na základe predchádzajúceho oznámenia vykonať
u Dodávateľa kontrolu rozsahu a spôsobu poskytovania reklamných služieb v zmysle
Zmluvy.

Článok III
Ochrana dobrého mena

1. Dodávateľ pri realizácii reklamnej činnosti dbá. na dobré meno a povesť
Objednávateľa, vrátane dobrého mena a povesti obchodných partnerov
Objednávateľa, ako aj zamestnancov a zástupcov Objednávateľa.
2. Dodávateľ je v súvislosti so Zmluvou povinný bezodkladne informovať
Objednávateľa o akýchkoľvek okolnostiach vzniknutých v súvislosti s reklamnou
činnosťou, ktoré by mohli poškodiť dobré meno alebo -povesŕ Objednávateľa,
obchodných partnerov, zamestnancov alebo zástupcov Objednávateľa.
3f Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude realizovať žiadne finančné platby a/alebo
poskytovať výhody hmotnej alebo nehmotnej povahy, ktoré by boli porušením
legislatívy na úseku boja proti korupcii. Dodá'vateľ vyhlasuje a garantuje, že
pri plnení svojich povinností na základe tejto Zmluvy alebo inak v súvislosti so Zmluvou
nezrealizoval a ani v budúcnosti nezrealizuje žiadnu takúto zakázanú platbu.
4. Zmluvné strany sa navzájom uisťujú, že disponujú všetkými predpokladmi
na to, aby mohli vykonávať svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a plniť si svoje povinnosti a že zároveň budú dodržiavať všetky svoje
povinnosti počas celého obdobia platnosti Zmluvy.



Článok IV
Ochrana Dôverných údajov a osobných údajov

1. Zmluvné strany berú výslovne na vedomie, že na základe Zmluvy nie sú
spracúvané žiadne osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 20.16 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje Smernica 95/46//ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných

ajov).
V prípade, že by Dodávateľ spracúval akékoľvek osobné údaje nad rámec

údajov o kontaktných osobách Objednávateľa, zmluvné strany upravia svoje vzájomné
práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov osobitnou písomnou zmluvou.
3. Dodávateľ vyhlasuje, že má odbornú, technickú, organizačnú a personálmf
spôsobilosť a schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, ako aj
Dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy, v rozsahu v súlade s príslušnými
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Článok V
Doba trvania Zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2023 do dňa 31.12.2023.
2. Uplynutím dňa 31.12.2023 Zmluva zanikne.
3. Dodávateľ je povinný po zániku Zmluvy dodržiavať tie ustanovenia Zmluvy,
v ktorých je výslovne uvedené, alebo z povahy, ktorých vyplýva, že ostávajú
v platnosti aj po skončení Zmluvy, resp. z ktorých vyplýva povinnosť Dodávateľa
zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce z ukončenia Zmluvy.
3. . V prípade skončenia Zmluvy pred dátumom uvedeným v tejto Zmluve, dôjde
k pomerného kráteniu odmeny za reklamnú činnosť. Dodávateľ je povinný vrátiť
príslušnú vyplatenú časť odmeny Objednávateľovi bezodkladne, najneskôr však
do 15 dní po skončení Zmluvy na číslo účtu uvedené v záhlaví Zmluvy.

Článok Vl
Výpoveď Zmluvy a/alebo odstúpenie od Zmluvy

1. Zmluvné strany môžu kedykoľvek a aj bez uvedenia dôvodu Zmluvu vypovedať.
Výpoveď musí byť urobená v písomnej forme a nadobúda účinnosť po uplynutí
jednomesačnej výpovednej doby, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej Zmluvnej strane. •
2. Objednávateľ je oprávnený okamžite. odstúpiť od Zmluvy okrem dôvodov
v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov aj v nasledovných prípadoch:
a) v prípade poškodzovania oprávnených záujmov alebo dobrého mena
Objednávateľa zo strany Dodávateľa;
b) v prípade podstatného porušenia povinnosti zo strany Objednávateľa je
Dodávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy, ak nápravu nie je možné vykonať
alebo Objednávateľ nemá po takomto porušení Zmluvy ďalej záujem na jej plnení;
c) v prípade nepodstatného porušenia, ak nápravu nie je možné vykonať
v primeranej lehote;
d) v prípade, ak sa Objednávateľ dozvedel o vstupe Dodávateľa do likvidácie
a/alebo bol podaný návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia a/alebo exekučného
konania a/alebo dobrovoľnej dražby na majetok Dodávateľa.
3. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy okrem dôvodov v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov aj v nasledovných prípadoch:
a) v prípade poškodzovania oprávnených záujmov alebo dobrého mena
Dodávateľa Objednávateľom;



strana 4 1

Jb) v prípade podstatného porušenia povinnosti zo strany Objednávateľa je
Dodávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak nápravu nie je možné vykonať alebo
Objednávateľ nemá po takomto porušení Zmluvy ďalej záujem na jej plnení;

' c) v prípade nepodstatného porušenia, ak nápravu nie je možné vykonať
v primeranej lehote;
d) v prípade, ak sa Dodávateľ dozvedel o vstupe Objednávateľa do likvidácie
a/alebo bol podaný návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia a/alebo exekučného
konania a/alebo dobrovoľnej dražby na majetok Objednávateľa .
4. Platnosť Zmluvy automaticky končí zrušením, zánikom, odobratím a/alebo
pozastavením oprávnenia Dodávateľa vykonávať propagáciu Objednávateľa; o tejto
skutočnosti je Dodávateľ povinný bezodkladne, najneskôr do dvoch pracovných dní,

. informovať Objednávateľa.
S. V prípade, ak by v súvislosti so zánikom tejto Zmluvy hrozila Objednávateľovi
akákoľvek škoda, je Dodávateľ povinný Objednávateľa písomne upozorniť na vhodné
opatrenia potrebné na jej odvrátenie; ak takéto opatrenia vie vykonať výlučne
Dodávateľ, je povinný ich vykonať, avšak výlučne na základe písomného súhlasu
Objednávateľa.
6. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za podstatné porušenie Zmluvy sa
považuje najmä porušenie Článku I, II, III, IV, VIII a IX bod 3 Zmluvy. Odstúpením
Zmluva zaniká okamihom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane alebo márnym
uplynutím primeranej lehoty na nápravu nepodstatného porušenia Zmluvy.

Článok VII
Odmena

1. Odmena za realizáciu reklamnej činnosti je 1.000,- EUR s DPH, slovom tisíc
Eur, vrátane DPH (ďalej len „Odmena")
2. Odmena je medzi Zmluvnými stranami výslovne dohodnutá ako konečná,
zahŕňa všetky náklady Dodávateľa a/alebo ďalšie poplatky vrátane dane z pridanej
hodnoty a to aj v prípade, ak sa Dodávateľ stane platiteľom DPH počas platnosti
Zmluvy.
3. Odmena je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávateľom v termíne
do 31.12.2023.
4. Doba splatnosti Odmeny je určená na základe faktúry vystavenej Dodávateľom;
nemôže však byť kratšia ako 15 dní. V prípade, ak vystavená faktúra nebude spÍňať
náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, Objednávateľ takúto
faktúru vráti Dodávateľovi a lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia faktúry
spÍňajúcej náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Tento postup
sa uplatní aj v prípade porušenia povinnosti Dodávateľa predložiť dostatočné dôkazy
o realizácii reklamnej činnosti.

Článok VIII
Mlčanlivosť, ochrana údajov a Dôverných informácií

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, informácie a údaje, ktoré
vyplývajú zo Zmluvy, resp. ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a ich prílohách alebo
ktoré sa Zmluvné strany dozvedeli v súvislosti so Zmluvou a ktoré sa týkajú
ktorejkoľvek Zmluvnej strany a/alebo jej klientov sú dôvernými informáciami (ďalej
len „Dôverné informácie"), o ktorých sú Zmluvné strany povinné zachovávať
mlčanlivosť a všetky informácie poskytnuté druhou Zmluvnou stranou sa Zmluvné
strany zaväzujú využívať len za účelom napÍňania predmetu tejto Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že Dôverné informácie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany ďalej neposkytnú tretím osobám a ani
neumožnia prístup tretích osôb k Dôverným informáciám.



3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o Dôverných
informáciách, ako aj všetkých poznatkoch a informáciách, ktoré si navzájom poskytli
pri vzájomných rokovaniach o uzavretí Zmluvy alebo ktoré získajú v súvislosti
so 1z-~ezpečením reklamnej činnosti vyplývajúcej zo Zmluvy; tento záväzok
mlčanlivosti a utajenia sa nevzťahuje na prípady, ak Zmluvná strana poskytne
informábe alebo písomnosti súvisiace so Zmluvou tretím osobám, ktoré jej poskytujú
odborrié služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti (napr.
advokátom v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci, daňovým poradcom
v súvislosti s poskytovaním daňového poradenstva).
4. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že Dôverné informácie a ani nič z toho,
čo sa v súvislosti so Zmluvou dozvedeli alebo ešte len dozvedia, nepoužijú v rozpore
so záujmami druhej Zmluvnej strany. Tento záväzok mlčanlivosti
a utajenia platí i po skončení Zmluvy; od tejto povinnosti môže byť Zmluvná strana
oslobodená len v prípade, ak tak ustanovuje právny predpis alebo písomným
vyhlásením druhej Zmluvnej strany.
s. -Zmluvné strany sa zaväzujú, že nesprístupnia obsah Zmluvy žiadnej tretej
osobe a jej kópie budú vyhotovovať len v prípade, ak to bude nevyhnutné
v súvislosti so zabezpečením reklamných činností vyplývajúcich zo Zmluvy; tento
záväzok sa nevzťahuje na prípady, ak tak ustanovuje právny predpis alebo ak Zmluvnú
stranu od tejto povinnosti oslobodí druhá Zmluvná strana písomným vyhlásením alebo
na prípady ak Zmluvná strana sprístupní obsah Zmluvy tretím osobám, ktoré jej
poskytujú odborné služby a ktoré majú zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti.
6. Odchylne od ustanovení tohto Článku Zmluvy sa dojednáva, že Objednávateľ
je oprávnený poskytovať Dôverné informácie a ostatné údaje len v prípade, rozsahu
a za podmienok:
a) stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, prípadne
v právoplatných rozhodnutiach súdnych a iných správnych orgánov;
b) stanovených v medzinárodných zmluvách a dokumentoch, alebo
c) • dojednaných s tretími osobami, ktoré Objednávateľ poveril plnením svojich
zákonných a/alebo zmluvných povinnosti.

Článok IX
Plnenie zmluvných záväzkov Dodávateľa ďalším dodávateľom

1. Dodávateľ môže reklamnú činnosť plniť pomocou ďalšieho dodávateľa výlučne
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
2. V prípade plnenia reklamnej činnosti ďalším dodávateľom, zodpovedá
Dodávateľ v rovnakej miere, akoby reklamnú činnosť uskutočňoval sám.
3. Zmluvné strany sa dohodli na výslovnom zákaze reťazenia poskytovaných
reklamných činností. V prípade, že zo strany Objednávateľa dôjde k písomnému
odsúhlaseniu dodávateľa, odsúhlasený dodávateľ nie je za žiadnych okolností
oprávnený poveriť opätovne ďalšieho dodávateľa výkonom reklamných činností
v zmysle Zmluvy. Dodávateľ je povinný v primeranej miere (v závislosti od rozsahu
zverenej subdodávky) poučiť dodávateľa o všetkých povinnostiach, ktoré sa
na subdodávateľa vzťahujú v rozsahu tejto Zmluvy.

Článok X
Doručovanie

1. Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, akékoľvek oznámenie alebo iná
korešpondencia súvisiace so Zmluvou musí byť doručená príslušnej zmluvnej strane
v písomnej forme, a to poštou, kuriérskou službou alebo doručená osobne
na korešpondenčné adresy Zmluvných strán uvedené na prvej strane Zmluvy, alebo
na iné adresy, ktoré si Zmluvné strany navzájom oznámia podľa tohto Článku Zmluvy.
Za účelom priebežnej komunikácie Zmluvných strán, si Zmluvné strany dohodli aj
komunikáciu prostredníctvom e-mailových adries:

• za Dodávateľa: sll.corn:



• za Objednávateľa: 1 bva@respect-slovakia.sk
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že prostredníctvom e-mailovej komunikácie nie
je možné vykonať akýkoľvek právny úkon spôsobujúci vznik, zmenu alebo zánik
právnych vzťahov založených Zmluvou (najmä, no nie výlučne, odstúpenie, výpoveď,
zmena obsahu Zmluvy). E-mail sa považuje za doručený dňom potv_rdenia jeho
prijatia, inak nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní, uplynutím 12.00 hodiny.
2. /A:~ékol'vek oznámenie alebo iná korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy
považovať za doručené:
a) _;/deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne, poštou alebo
kuriérskou službou, alebo
b) v deň odmietnutia prevzatia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne, poštou
alebo kuriérskou službou a druhá' Zmluvná strana odmietla túto zásielku prevziať,
pričom ak nie je možné preukázať odmietnutie zásielky, považuje sa za dep
odmietnutia zásielky prvý deň, kedy bola písomnosť uložená na pošte alebo inortl
doručovateľovi v rámci úložnej lehoty určenej poštou alebo iným doručovateľom.. •
3. V prípade zmeny obchodného mena, sídla alebo trvalého bydliska prípadne iných
skutočností týkajúcich sa Zmluvnej strany, ktoré súvisia s touto Zmluvou, je každá zo
Zmluvných strán povinná oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu druhej
Zmluvnej strane, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo
plnené/oznamované správne.

Článok XI
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Platnosť a účinnosť Zmluvy začína dňom podpísania Zmluvy oboma Zmluvnými
stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený Zmluvou ·sa spravuje
vo veciach neupravených Zmluvou právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä
Obchodným zákonníkom.
3. Prípadné spory sa Zmluv_né strany zaväzujú riešiť vzájomnou dohodou
a rokovaním mimosúdne v primeranej lehote, pričom ak bude takýto postup neúčinný,
sú na prejednanie a rozhodnutie nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy príslušné súdy
Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom
alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je
tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto
neplatných alebo neúčinných ustanovení a na úpravu právnych vzťahov Zmluvou
neupravených sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa najviac
približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy Zmluvné strany túto
otázku brali do úvahy. _
S. Zmluvu je možné zmeniť len písomnou dohodou medzi Zmluvnými stranami.
6. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú
stranu.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsah im· je známy
a porozumeli mu, a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej
vôli, ju podpísali.

V Piešťanoch, dňa 24.01,,..\.~023
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Respect Slovakia, s.r.o,

.J

Peter Majerník
predseda

Mestský futbalový klub Vrbové


