
ZMLUVA O REKLAMNEJ SPOLUPRÁCI 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v platnom znení 
 
medzi: 
 
Obchodné meno:  Pavol Puček Zlatníctvo Safir  
Sídlo:  Horná Poruba 363, 018 35 Horná Poruba  
IČO:   30588987 
DIČ:   1020503671 
IČ DPH: SK1020503671 
Zapísaný v Živnostenskom registri, Okresný úrad Trenčín, 302-8491 
/ďalej len „Objednávateľ“/ 

 
a 

 
Obchodné meno: MŠK Púchov s.r.o. 
Sídlo: Ul. 1. mája 834/29, 020 01 Púchov 
V zastúpení: Ing. Štefan Ondrička - konateľ 
IČO: 36 332 500 
DIČ: 2021774557 
IČ DPH:                                SK2021774557 
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vl. č. 14302/R 
/ďalej len „Dodávateľ“/ 
 
 
 Objednávateľ a Dodávateľ /ďalej spolu tiež „zmluvné strany“/ sa nižšie uvedeného dňa dohodli 
na podpísaní tejto Zmluvy o reklamnej spolupráci /ďalej len „zmluva“/ v zmysle ustanovenia § 269 a 
nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení /zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ 
a v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, nasledovného znenia: 
 
 

I. Preambula 
 
 Predmetom zmluvy je reklamné partnerstvo so zameraním na prezentáciu podnikateľskej 
činnosti Objednávateľa prostredníctvom obchodnej značky alebo loga, so zámerom dosiahnutia, 
udržania alebo zvýšenia príjmov objednávateľa prostredníctvom činnosti Dodávateľa v rozsahu 
stanovenom touto zmluvou. 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
 Dodávateľ zabezpečí Objednávateľovi reklamné plochy na umiestnenie reklamy s jeho 
obchodnou značkou alebo logom, na futbalovom štadióne v Púchove počas doby od 01.08.2020 do 
31.07.2021 v nasledovnom rozsahu: 
 
2.1. Na reklamnom banneri o rozmere 4 x 1 m na tribúne futbalového štadióna. 
 
2.2. Objednávateľ nemôže na základe zmluvy prenajímať reklamné plochy tretím osobám. 

 
 
 



III. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

3.1. Dodávateľ poskytne Objednávateľovi reklamné plochy v rozsahu uvedenom v čl. II. najneskôr 
počnúc dňom 01.08.2020. 

 
3.2. Dodávateľ zabezpečí údržbu reklamných plôch počas doby splatnosti zmluvy. 
 
3.3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za poskytnuté služby, a to v lehote určenej v čl. IV. tejto 

zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť zmluvný úrok 
z omeškania. 

 
3.4. Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri umiestnení reklamy, t.j. dodať Dodávateľovi 

podklady - grafickú podobu svojho loga pre jeho umiestnenie na dohodnutých reklamných 
plochách (pozíciách). Náklady na výrobu a umiestnenie reklamných nosičov znáša v celom rozsahu 
Dodávateľ. 

 
3.5. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje:  

a) poskytnúť Objednávateľovi priestor a možnosť pre zabezpečenie dokumentácie osvedčujúcej 
rozsah, spôsob a kvalitu reklamnej činnosti vrátane prípadných doplňujúcich podkladov, ktorú 
zabezpečil v súlade s touto zmluvou, 

b) pri použití označenia obchodného mena Objednávateľa a jeho loga pre účely upravené touto 
zmluvou, používať výlučne grafické podklady schválené Objednávateľom. 

 
 

IV. Cena a spôsob úhrady ceny 
 

4.1. Zmluvné strany sa dohodli na výške ceny za plnenie uvedené v čl. II. a to 500,00 EUR /päťsto eur/ 
bez  DPH za celé obdobie trvania zmluvy (600,00 EUR s DPH). 

 
4.2. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu vo výške 600,00 EUR s DPH na základe faktúry, ktorú 

Dodávateľ vystaví po nadobudnutí platnosti a účinnosti zmluvy a v čase plnenia tejto zmluvy na 
celú sumu odplaty. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. 

 
4.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platného zákona o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. 
 
4.4. V prípade, že faktúra nespĺňa obsahové a formálne náležitosti požadované podľa zákona alebo 

neboli splnené predchádzajúce podmienky k vystaveniu a úhrade faktúry, je Objednávateľ 
oprávnený faktúru vrátiť a písomne požiadať Dodávateľa o odstránenie  nedostatkov. V tomto 
prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť v deň nasledujúci po dni, keď boli zistené nedostatky 
odstránené a doručená nová faktúra Objednávateľovi. 

 
4.5. V prípade nesplnenia niektorej z povinností /hlavne neposkytnutia plochy/ zo strany Dodávateľa 

uvedenej v čl. I. a II. tejto zmluvy sa dohodnutá cena zníži o 1,00% za každé porušenie povinností. 
 
4.6. V prípade omeškania s úhradou ceny v hore stanovenej lehote je Objednávateľ povinný uhradiť 

0,02% z čiastky uvedenej v ods. 4.1. tohto článku za každý deň omeškania. 
 

 
V. Doba nájmu 

 
5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.07.2021. 
 



5.2. Počas zmluvy ju môžu zmluvné strany vypovedať v prípade závažného porušenia zmluvných 
povinností niektorou zo zmluvných strán, pričom v takomto prípade je výpovedná doba 
jednomesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

 
5.3. Za závažné porušenie povinnosti zo strany Objednávateľa sa považuje nezaplatenie dohodnutej 

ceny ani v dodatočne stanovenej primeranej lehote. V takomto prípade je Objednávateľ povinný 
uhradiť Dodávateľovi v plnej výške cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 
5.4. Za závažné porušenie povinnosti zo strany Dodávateľa sa považuje ak Dodávateľ prestane plniť 

svoje povinnosti uvedené v čl. II. a III. pred skončením doby platnosti zmluvy. V takomto prípade 
je Dodávateľ povinný vrátiť Objednávateľovi pomernú časť ceny za obdobie neplnenia zmluvných 
povinností. 

 
5.5. Doručovanie – každá poštová zásielka druhej zmluvnej strane sa považuje za doručenú jej prevzatím 

adresátom alebo v prípade neprevzatia na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, za 
predpokladu, že bola doručovaná na adresu uvedenú v tejto zmluve. 

 
 

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
6.1. Právne vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, pokiaľ ich táto výslovne neupravuje, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov 
Slovenskej republiky. 

 
6.2. Túto zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne písomnými dodatkami podpísanými 

obidvoma zmluvnými stranami. 
 
6.3. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že táto zmluva je platná a jej obsah pre obe strany záväzný od 

okamihu podpísania zmluvy oboma stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na 
webovej stránke Dodávateľa. 

 
6.4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán dostane jeden 

rovnopis. 
 
6.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, bola spísaná podľa ich skutočnej 

a slobodnej vôle, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 
 
6.6. Táto zmluva bola zverejnená dňa ............................... 
 
 
 
V Púchove, dňa 27.07.2020 
          
 
Objednávateľ:     Dodávateľa: 

 


