
ZMLUVA O PROPAGÁCII ;, ~OfG /01{ ff 
uzatvorená podľa§ 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znen í neskorších predpisov 

Vykonávateľ: 

Názov subjektu: SPORTMEDIA, s.r.o. 
Sídlo: Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava 
IČO: 43878971 
I Č DPH:SK 2022530213 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
IBAN: SK45 7500 0000 0040 0595 8101 

1. 
Zmluvné strany 

zapísaný v OR SR: Okr. súd Bratislava 1: 50140/B 
v zastúpení: Mgr. Jakub Smoliga, konateľ 

a 

Objednávateľ: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
IČO: 36 126 624 
DIČ : 2021613275 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávateľa prezentovať objednávateľa v súlade s touto zmluvou 
počas konania akcie pod názvom „ BIKEFEST 2016", ktorý sa koná v dňoch 27.5. - 29.5.2016 v Ká lnici 
(ďalej len „Akcia") a tomu zodpovedajúci záväzok zaplatiť za to vykonávate ľovi odmenu dohodnutú v tejto 
zmluve. 

III. 
Povinnosti a záväzky vykonávateľa 

1) Vykonávateľ prehlasuje , že má oprávnenie na výkon činnosti uvedenej v čl. II. tejto zmluvy. 
2) Vykonávateľ sa zaväzuje realizovať šírenie dobrého mena objednávateľa spôsobom podľa Prílohy č. 1 

- Spôsob prezentácie. 

IV. 
Povinnosti a záväzky objednávateľa 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
1) dodať vykonávateľovi elektronické podklady loga objednávateľa 

2) zaplatiť vykonávateľovi dohodnutú cenu uvedenú v čl. V. tejto zmluvy. 

v. 
Dohoda o odmene 

Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 4167 eur bez DPH (slovom: štyritis ícstošesťdesiatsedem 

eur) , DPH vo výške 833,- eur (slovom: osemstotridsaťtri eur) . Celková odmena teda predstavuje sumu 
5000 eur s DPH (slovom: päťtisíc eur). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 

18/1996 Z. z. o cenách. 



Vl. 
Platobné podmienky 

1) Objednávate!' uhradí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystavenej po skončení Akcie. 
Prílohou faktúry budú doklady preukazujúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu , najmä 
fotodokumentácia, kópie mediálnych výstupov a pod. 

2) Objednávate!' sa zaväzuje uhradiť vykonávateľovi fakturovanú čiastku na účet vykonávateľa so 
splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí byť vystavené a obsahovať 
všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zák. 222/2004 Z.z. o dani z priadnej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

3) V prípade neúplnej alebo nesprávnej faktúry, bude táto vrátená vykonávatel'ovi a nová lehota 
splatnosti začína plynúť až po doručení opravenej faktúry objednávateľovi. 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2 exempláre. 
2) Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
3) Zmeny tejto zmluvy možno robiť iba písomne, a to formou očíslovaného dodatku k tejto zmluve. 
4) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili podľa svojej pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a 

tiesne, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ňou, na znak čoho túto zmluvu po prečítaní vlastnoručne 
podpisujú. 

5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia . 

T~ E: "-J O t--.) E. V .......... .... ..... ... .. . 

za objednáva'j 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda TSK 

2 

za vykon-ävataliroti<.~nk~ 35 
B" -- - .. ·- - ~· - - -·-

Róbert Hošták 
Konateľ spoločnosti 

1 

( 



Príloha č.1 - Spôsob prezentácie ku ZMLUVE O PROPAGÁCIÍ 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj (objednávateľ) 

podľa "GRAFICKÉHO MANUÁLU PRE PUBLICITU PROJEKTOV TSK" a tejto 

prílohy. 

• Grafický návrh a propagačné aktivity objednávateľa budú pred ich zverejnením 

odkonzultované s oddelením Komunikácie medzinárodných vzťahov Úradu TSK. 

Vykonávateľ SPORTMEDIA, s.r.o. 

Podu.iatie/aktivita BIKEFEST 2016 
Termín podujatia/aktivity 27.5 -29.5 .20 16, Kálnica 
Kontaktná osoba pre Mária Szalaiová, maria.szalaiova.@sportmedia.sk 
publicitu 0911865431 
vykonávateľ 

Kontaktná osoba pre Mgr. Jana Paulínyová, jana.paulinyova@tsk.sk, 
publicitu 
objednávateľ 

Pred konaním 
podujatia 

0901 918 167 

Spôsob prezentácie pre vykonávateľa 
Objednávateľ bude prezentovaný ako jeden z hlavných partnerov 
BIKEFESTu 2016 a propagácia v print médiách bude vždy obsahovať 
ERB TSK s názvom. 
Počas celého mesiaca máj 2016 vo vybraných médiách budú publikované 
PR články na Bikefestival. 
Propagácia na svetelných LED obrazovkách: 

• Vonkajšie LED obrazovky umiestnené na ŠH Pasienky a na 
Mlynských Nivách v Bratislave - počas celého mesiaca máj 2016 

Propagácia v rádiách: 
• rádio Expres - 21 dni pred podujatím do 27 .5 ., v hlavnom 

vysielacom čase 3x denne. Spot bude obsahovať vetu: "S podporou 
Trenčianskeho samosprávneho kraja" 

Propagácia TV 
Digi Sport 1 - 15 sec. spot 
Digi Sport 3 - 15 sec. spot 

Propagácia print: 
• časopisy Relax, Biker, Zázračná Planéta a Cyklistika jeden mesiace 

pred podujatím, spolu 4 ks 
• magazíny Môj dom j eden mesiac pred poduj atím, spolu 1 ks 
• miestne noviny minimálne v nasledovnom rozsahu: 

Trencin naklaď 52 OOO -
http://regionpress.sk/vydavatelstvo/redakcie/zapad/trenciansko-dubnicko
ilavsko 
Trnavsko naklad 45 OOO -
http://regionpress.sk/vydavatelstvo/redakcie/zapad/trnavsko 
Topoľčiansko - Partizánsko - Bánovecko naklad 38 OOO -
http://regionpress.sk/vydavatelstvo/redakcie/zapad/topolciansko
partizansko-banovecko 
Pieštansko - Novomestsko - Myjavsko naklad 32 500 -
http://regionpress. sk/vydavatelstvo/redakcie/zapad/piestansko
novomestsko-myjavsko 
Nitriansko naklaď 49 OOO -
http://regionpress.sk/vydavatel stvo/redakci e/zapad/ni triansko 
Bratislavsko zapad naklaď 63 OOO -
http://regionpress.sk/vydavatelstvo/redakcie/zapad/bratislavsko-zapad 
Bratislavsko vychod naklad 53 500 -
httn ://reiúonnress. sk/vvdavatelstvo/redakcie/zanad/brati sla vsko-vvchod 



Hlohovecko - Sereďsko naklad 26 500 -
htt12://region12ress.sk/vydavatelstvo/redakcie/za12ad/hlohovecko-seredsko 
Senecko - 25 OOO 
- httQ ://regi on:12ress. sk/vydavatelstvo/ redakcie/za:12ad/ senecko 
Banskobystricko naklad 45 800 -
httQ ://regi on:12ress.sk/vydavatelstvo/redakci e/ stred/bansko bystricko-
brezniansko 
Žilinsko naklad 52 OOO -
h ttQ :// regi on :12ress. s k/vy d a vate lstvo/redak c ie/ stred/ zi l insko-bvtc iansko 
Martinsko naklad 38 700 -
htt12://region:12ress.sk/vydavatelstvo/redakcie/stred/martinsko-
turcianskoteplicko 
Liptovsko - Ruzombersko - Mikulassko naklad 33 OOO -
h tt12 ://regi on12ress.sk/vydavatel stvo/redakc ie/ stred/ ! i 12tovsko-mi k ulassko-
ruzombersko 
Povazskobystricko - Puchovsko naklad 30 OOO -
htt:12: //region:12ress.sk/vydavatelstvo/ redakcie/stred/govaz skobystricko-
:12uchovsko 
Kosicko naklad 80 OOO -
htm ://region:12ress. sk/vyda vatelstvo/redakci e/vychod/kosi cko 
Presovsko naklad 40 OOO -
htt12: //regionpress.sk/vydavatelstvo/redakcie/vychod/:12resovsko-sabinovsko 

Zverejní farebne v propozíciách podujatia vo farebnom prevedení a na 
web sídle vykonávateľa ERB Trenčianskeho samosprávneho kraja 
s názvom. 
Propagácia web: 

• web bikefest. sk 

• web a online vydavatelstva Sportmedia - Biker.sk, Facebook 
funpage BIKER magazíne a ďalšie 

Iné: 
Zašle pozvánku na adresu objenávateľa na podujatie minimálne dva 
týždne pred jeho konaním 

Počas konania • poskytne objednávateľovi výstavnú plochu, na ktorej objednávateľ 
podujatia umiestnite svoj vlastný stánok do rozmeru 6x6 metrov, pričom 

vykonávateľ zabezpečí elektrinu, strážnu službu, wifi, 

• umožní objednávateľovi vystaviť reklamné bannery, vlaj ky, 
rozmiestnenie inych propagačných materiálov v priestoroch 
podujatia, 

• vytvorí priestor pre osobnú účasť predstaviteľa objednávateľa 

podľa vopred dohodnutých podmienok, najmä pri odovzdávaní cien 

• zabezpečí účasť celoslovenských médii (TV, print) a regionálnych 
médií 

• v prípade výroby propagačných predmetov zverejní ERB 
Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom v súlade s 
"GRAFICKÝM MANUÁLOM PRE PUBLICITU PROJEKTOV 
TSK". 

Po skončení • Zašle minimálne 10 fotografii z podujatia, ako aj prípadných 
podujatia ďaľších verejných vystúpení dokumentujúcich propagáciu 

objednávateľa (prednostne v el. podobe na email kontaktnej osoby 
- Predmet správy: Zmluva o propagácií a názov podujatia) 

• Zašle všetky propagačné materiály a mediálne výstupy, 
v ktorých bola realizovaná rek lama objednávateľa na jeho adresu 
tak, ako je uvedené v Zmluve o propagácii, VII. P latobné 
podmienky 


