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Zmluva č. 183/2018 o obstaraní reklamy a propagácii 
v súvislosti s usporiadaním verejného podujatia 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
 

Objednávateľ: 
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ, A. S. 
so sídlom :   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
zastúpená:   Ing. Peter Martinka, člen predstavenstva a. s. a generálny riaditeľ 
   podľa Splnomocnenia č. 2/2015 zo dňa 27.2.2015 
IČO:    36 644 030 
DIČ:    2022102236 
IČ DPH:   SK2022102236 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica, 
Číslo účtu:  IBAN: SK66 0200 0000 0020 8954 0458 BIC: SUBASKBX 
   Tatrabanka, a. s. Banská Bystrica     
   IBAN: SK77 1100 0000 0026 2410 7235 BIC : TATRSKBX 
   Československá obchodná banka  a. s. 
   IBAN: SK42 7500 0000 0000 2591 8563 BIC : CEKOSKBX 
   Komerčná banka  a. s. 
   IBAN: SK03 8100 0001 0701 1861 0277 BIC : KOMBSKBA 
Registrácia:                 Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo  

840/S 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 
Obstarávateľ:  Obec Priechod       
So sídlom:  Priechod č. 157, 97611 
IČO: 00313769  
DIČ:                                2021121388  
IČ DPH:                               
Zastúpený: Ing. Stanislav Chaban, starosta obce  
 
(ďalej len „obstarávateľ“) 
 

po vzájomnej dohode uzatvárajú túto  
 

zmluvu o obstaraní reklamy a propagácii 
v súvislosti s usporiadaním verejného  podujatia 

 (ďalej len „zmluva“): 
 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1.  Obstarávateľ sa zaväzuje v súvislosti s usporiadaním verejného podujatia  folklórne slávnosti  „Čô 
sa staô v tom Priechode“  konaného v obci Priechod dňa 5. augusta 2018 obstarať v prospech 
objednávateľa reklamu a jeho propagáciu, a to nasledovne: 

 - uverejniť dodané logo na web stránke podujatia  medzi  partnermi podujatia, 
 - uverejniť logo objednávateľa v priestoroch konania podujatia. 
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2.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť obstarávateľovi služby, a to v rozsahu:   
- pristavenie 1 ks cisterny s pitnou vodou na futbalový štadión v obci Priechod  v termíne  5.8.2018. 
Cena poskytnutej služby je na základe vypracovaného kalkulačného listu  (príloha č. 1)  maximálne 
do výšky 1400 eur s DPH ( slovom tisícštyristo Eur).  
 

Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Objednávateľ sa bezodkladne po uzatvorení tejto zmluvy, zaväzuje obstarávateľovi 
poskytnúť vhodné zobrazenie loga a názvu objednávateľa s textom propagujúcim jeho 
činnosť v požadovanej podobe ako aj prípadne iné propagačné podklady potrebné na 
realizáciu záväzku . 

2. Objednávateľ je zodpovedný za aktuálnosť a správnosť obsahu, ako aj zobrazenia loga, názvu 
objednávateľa s textom propagujúcim jeho činnosť a predložených propagačných materiálov 
obstarávateľovi, ako aj za ich súlad s príslušnými právnymi predpismi. 

3. Objednávateľ udeľuje podpisom tejto zmluvy oprávnenie obstarávateľovi na používanie jeho 
loga, názvu (ochrannej známky), avšak iba v rozsahu, medziach a spôsobom potrebným na 
riadne a včasné plnenie záväzku podľa bodu 1. článku I. tejto zmluvy. 

4. Obstarávateľ sa zaväzuje realizovať záväzok podľa bodu 1. Článku I. tejto zmluvy riadne 
a s odbornou starostlivosťou. 

5. Obstarávateľ môže svoj záväzok podľa bodu 1. článku I. tejto zmluvy splniť aj 
prostredníctvom tretej osoby. 

6. Obstarávateľ  nenesie zodpovednosť za dostupnosť a prevádzku verejnej siete Internet, 
resp. za jej prerušenie. 

7. Obstarávateľ je povinný bezodkladne dodať objednávateľovi fotodokumentáciu o  splnení 
predmetu tejto zmluvy na adresu: slavomira.vogelova@stvps.sk. Fotodokumentáciu 
zabezpečí obstarávateľ na vlastné náklady. 

 
Článok III. 

Doba platnosti zmluvy 
 

1.   Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc dňom jej podpisu a končiac dňom  
5.8.2018. 

2.   Táto zmluva zaniká: 
a)  uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, 
b) písomnou dohodou zmluvných strán, 
c) dodatočnou nemožnosťou plnenia, 
d)  písomným odstúpením od zmluvy. 

3.  Písomnou dohodou zmluvných strán sa táto zmluva ruší dňom v dohode uvedeným, inak dňom 
uzavretia dohody. 

4. Obstarávateľ môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak objednávateľ ani po písomnej výzve 
obstarávateľa náležite nevykonáva svoj záväzok uvedený v bode 2. článku I. tejto zmluvy. 
Účinky písomného odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia odstúpenia 
objednávateľovi, pokiaľ z odstúpenia nevyplýva inak.  

5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy písomne odstúpiť, ak obstarávateľ ani po písomnej výzve 
objednávateľa náležite nevykonáva svoj záväzok uvedený v bode 1. článku I. tejto zmluvy.  

6.  Účinky písomného odstúpenia nastávajú uplynutím 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
odstúpenia obstarávateľovi.  
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Článok IV. 

Doručovanie písomnosti 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, požiadavky, správy, súhlasy resp. iné 
informácie (ďalej len „oznámenia“) si budú strany navzájom vymieňať v písomnej forme. 

2. Oznámenia podľa bodu 5.1, tohto článku zmluvy si zmluvné strany môžu doručovať 
osobne, prostredníctvom kuriéra, poštou, ale aj faxom alebo e-mailom. Odstúpenie od 
zmluvy podľa bodu 4.4. až bodu 4.6. článku V. tejto zmluvy musí byť doručené výlučne 
prostredníctvom pošty alebo kuriérom. 

 
 
 

Článok V. 
Mlčanlivosť 

 
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré nadobudli akýmkoľvek 

spôsobom o druhej zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy, avšak 
nielen v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva. 
Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany zverejniť, resp. využiť ich priamo alebo 
nepriamo v prospech seba alebo v prospech tretej osoby.  

2. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak zmluvné strany sprístupnia dôverné 
informácie v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému alebo finančnému 
poradcovi, audítorovi, prípadne osobám, ktoré sú zamestnané zmluvnými stranami, resp. 
spolupracujú so zmluvnými stranami a podieľajú sa na plnení záväzkov podľa tejto zmluvy. 
Príslušná zmluvná strana je povinná poučiť tieto osoby o povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
v zmysle tohto článku zmluvy a zabezpečiť dodržiavanie tejto povinnosti.  

3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako aj po 
jej zániku, a to až do okamihu, keď sa dôverné informácie stanú verejnými právne 
dovoleným spôsobom. 

 
 
 
 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými 

stranami. 
2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiacimi právnymi 
predpismi platnými v Slovenskej republike.  

3. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť 
ostatných ustanovení nedotknutá. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú formou 
písomného dodatku nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, zodpovedajúcim 
hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

4. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba dohodou zmluvných strán formou 
písomného dodatku k nej, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

5. Prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 
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budú zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany 
nedospeli k dohode, riešenie sporu sa riadi právnym poriadkom platným na území 
Slovenskej republiky. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 

7. Obstarávateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať všetky povinnosti, ktoré mu 
vyplývajú z interného predpisu objednávateľa z „Protikorupčnej klauzuly“. Protikorupčná 
klauzula tvorí ako Príloha č. 1 neoddeliteľnú súčasť zmluvy, pričom jej porušenie zo strany 
dodávateľa je považované za podstatné porušenie zmluvných povinností s možnosťou 
okamžitého odstúpenia od zmluvy za podmienok bližšie definovaných v klauzule. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobromyseľne, na základe ich pravej 
a slobodnej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, text zmluvy si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a súhlasia s ním, na dôkaz 
čoho pripájajú pod túto zmluvu svoje podpisy. 

 
 

V Banskej Bystrici, dňa 5.8.2018        V Priechode, dňa 5.8.2018 

 

 

Za objednávateľa:                           Za obstarávateľa: 

 

 

 

 

 

..............................................................                 ............................................................... 

Stredoslovenská vodárenská prevádzková                obec Priechod  

spoločnosť, a.s.                   Mgr. Stanislav Chaban  

Ing. Peter Martinka     starosta obce 

generálny riaditeľ                                                                  

                                                    

                                                                  

 

 


