
Z M L U V A 

o zabezpečení propagácie a reklamy 

Objednávateľ: 

sídlo : 

v zastúpení: 

IČO: 

IČ DPH: 

bankové spojenie: 

číslo účtu: 

a 

Dodávateľ: 

Sídlo: 

V zastúpení: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Peňažný ústav: 

Číslo účtu: 

I. Zmluvné strany 

PosAm, spol. s r.o. 

Odborárska'21, 831 02 Bratislava 

Ing. Marián Marek, generálny riaditeľ 

Ing. Miroslav Bielčik, finančný riaditeľ 

31365078 

SK2020315440 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
Oddiel: SRO, V.Č. 6342/B 

(ďalej len „Objednávater) 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 

P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

Mgr. Ľuboslava Bieliková - riaditeľka ZŠ 

37831208 

2021646440 

SK 2021646440 

IBAN: 

(ďalej len „Dodávateľ') 
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II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je úprava vzájomných práv, povinností a právnych 
vzťahov zmluvných strán pri poskytovaní reklamných a propagačných 
služieb. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť objednávateľovi propagáciu jeho mena 
a loga a zabezpečiť, alebo umožniť ďalšie aktivity v rozsahu podľa článku 
III. tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi riadne a včas zmluvnú 
cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 

III. Plnenie zmluvy 

1. Dodávateľ sa zaväzuje propagovať logo a meno Objednávateľa ako 
Exkluzívneho partnera, spôsobom dohodnutým v tomto článku zmluvy. 

2. Propagácia sa vzťahuje na účasť zástupcov školy na podujatí RoboCup 
2015 v Hefei, China (ďalej len Podujatie) a tiež na aktivity súvisiace 
s účasťou na Podujatí. 

3. Propagáciu zrealizuje Dodávateľ v nasledovnom rozsahu: 

a. S prihliadnutím na okolnosti a možnosti, používať oblečenie (tričká, 
čiapky a pod.), a/alebo výbavu (tašky a pod.) s logom Partnera počas 
súťažných disciplín na Podujatí, pri vyhotovovaní vizuálnych záznamov 
(fotografie, video záznam) z Podujatia, alebo pri vystúpeniach 
účastníkov týkajúcich sa Podujatia pre médiá. 

b. Rozsah oblečenia a výbavy označenej logom Partnera bude predmetom 
dohody Objednávateľa a Dodávateľa, takisto ako aj zodpovednosť za 
ich vyhotovenie. 

c. S prihliadnutím na okolnosti a možnosti, uvádzať meno, a ako je to 
možné aj logo, Objednávateľa ako Exkluzívneho partnera vo výstupoch 
týkajúcich sa účasti na Podujatí, alebo vystúpeniach pre média, ak 
súvisia s Podujatím. 

d. S prihliadnutím na okolnosti a možnosti, Dodávateľ zhotoví a poskytne 
Objednávateľovi audiovizuálne záznamy (fotografie, rozhovory, 
videonahrávky) z účasti zástupcov školy na súťažnej časti Podujatia 
a umožní Objednávateľovi ich ďalšie použitie pre účely jeho 
marketingových aktivít. 

e. S prihliadnutím na okolnosti a možnosti, použiť meno, logo, alebo claim 
„Useful Technologies" Objednávateľa v názve alebo označení, súťažného 
predmetu. 

f. Zabezpečiť ďalšie formy propagácie po dohode s Objednávateľom. 



Mm USE fUL 

TECHNOLOGIES 

4. Ďalšie práva Objednávateľa vyplývajúce z reklamného plnenia 

a. Možnosť uvádzať pri svojich marketingových aktivitách, že je 
Exkluzívnym partnerom Dodávateľa pri zabezpečení účasti zástupcov 
školy na Podujatí. 

b. Využívať záznamy z účasti zástupcov Dodávateľa na Podujatí pre svoje 
marketingové aktivity. 

5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán plynúce zo zmluvy 

a. V prípade dohody Objednávateľa a Dodávateľa, s prihliadnutím na 
okolnosti a možnosti, sa súťažiaci z Podujatia zúčastnia na vybranej 
marketingovej aktivite Objednávateľa (odborná konferencia a pod.), za 
účelom prezentácie svojej účasti na Podujatí. Účasť zabezpečí a uhradí 
Objednávateľ. 

IV. Cena a platobné podmienky 

1. Cena za plnenie zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán vo 
výške 6 500.- EUR bez DPH + 20% DPH, t.j. celková cena 7 800.- C 
vrátane DPH. 

2. Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu po podpise tejto zmluvy a zverejnení 
Dodávateľom so splatnosťou 7 dní. 

3. Do 15 dní od pripísania peňažných prostriedkov na účet Objednávateľa 
vystaví Objednávateľ daňový doklad k prijatej platbe v zmysle zákona č. 
222/2004 Z.z. o DPH v zmysle neskorších predpisov. 

4. Vyúčtovaciu faktúru vystaví Dodávateľ do 15 dní po skončení Podujatia. 

5. V prípade neúčasti zástupcov školy na Podujatí bude poskytnuté plnenie 
vrátené Objednávateľovi dohodnutým spôsobom. 

V. Práva a povinnosti zmluvných strán 

Dodávateľ sa zaväzuje najmä: 

1. Zabezpečiť plnenie v dohodnutom rozsahu. 

2. Doložiť vhodnou formou (fotodokumentácia, video výstupy, a i.) realizáciu 
plnenia. 

3. V prípade používania loga Objednávateľa zasielať na schválenie náhľady 
grafických návrhov. 

4. Zabezpečiť Objednávateľovi exkluzivitu pri podpore Podujatia. Výnimky 
z tohto pravidla musí schváliť Objednávateľ na žiadosť Dodávateľa. 



Objednávateľ sa zaväzuje najmä: 

1. Poskytnúť potrebnú súčinnosť pri realizácii propagovania Objednávateľa. 

2. Zohľadniť vek účastníkov Podujatia a ďalšie relevantné okolnosti (možnosti 
Dodávateľa a pod.) a prispôsobiť tomu rozsah plnenia. 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami. 

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, so začiatkom plynutia jej právnej 
záväznosti pre obe zmluvné strany odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými 
stranami, a končí sa zrealizovaním Podujatia a súvisiacich aktivít 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

3. Táto Zmluva môže byť ukončená kedykoľvek písomnou dohodou 
Zmluvných strán alebo odstúpením v prípade porušenia povinností 
niektorej zo Zmluvných strán ak porušujúca strana napriek písomnému 
upozorneniu neplní svoje povinnosti. 

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len písomnou formou, 
pričom budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

5. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po l x pre každú zmluvnú stranu. 

V Bratislave 3.6.2015 

Za dodávat§l^CLA1>N^ §k O L A Za objednávateľa: 

VI. Záverečné ustanovenia 

P. .iiiemnického 1035/2 
960 01 Zvolen 

Ing. Marián Marek 

generálny riaditeľ riaditeľka ZS 

Ing. Miroslav Bielčik 

finančný riaditeľ 


