
ZMLUVA O PROPAGÁCII 
uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

1. 
Zmluvné strany 

Vykonávateľ: 

NAZOV ZDRUŽENI : Mountain Bike Klub Dubnica 
právna forma: občia ske združenie 
zapísané v evidencii: Ministerstvo vnútra SR, registrácia zo dna 24.11 .1995, číslo spisu WS/1-900/90-10974 
sídlo: štvrť SNP 121 , 914 51 Trenčianske Teplice 
IČO : 35655496 
DIČ : 2021790342 
subjekt nie je platco DPH 
bankové spojenie: T tra Banka 
1 BAN: SK581100000 002629068060 
v zastúpení: Roman olý, štatutár 

(ďalej MTB klub Dub ica) 

a 

Objednávateľ: 
Trenčiansky samo právny kraj so sídlom v Trenčíne 
sídlo: K dolnej stanic 7282/20A, 911 01 Trenčín 
v zastúpení: Ing. Jar slav Baška, predseda 
I ČO: 36 126 624 
DIČ : 2021613275 
bankové spojenie: š átna pokladnica 
IBAN: SK51 8180 O 00 0070 0050 4489 
V zastúpení: Ing. Ja slav Baška, predseda 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto z luvy je záväzok vykonávateľa prezentovať objednávateľa v súlade s touto zmluvou 
počas športového odujatia: „Novodubnický maratón, 22. ročník", najstarší MTB maratón na 
Slovensku (ďalej Ie „Podujatie"), vytvorenej MTB klub Dubnica, ktoré sa uskutoční v dňoch 27.8.2016 
v Novej Dubnici, a omu zodpovedajúci záväzok zaplatiť za to vykonávateľovi odmenu dohodnutú v tejto 
zmluve. 

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

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

- Spôsob preze tácie. 
3) Objednávateľ sa aväzuje dodať vykonávateľovi v elektronickej podobe „Grafický manuál pre publicitu 

projektov TSK" erbom objednávateľa . 
4) Komunikáciu me zi objednávateľom a vykonávateľom zabezpečuje : Za objednávateľa: Mgr. Jana 

Paulínyová, tel. :O 2/6555 916, mobil: 0901 918 167, email: jana.paulinyova@tsk.sk. Za vykonávateľa : 
Zdeno Pecen, m bil: 0911 833 482, email: zdeno.pecen@gmail.com. 

IV. 
Dohoda o odmene 

Zmluvné strany sa ohodli na odmene vo výške 3.000,- eur s DPH (slovom: tritisíc eur). Cena je 
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. 



v. 
Platobné podmienky 

1) Objednávateľ uh adí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystavenej po skončení 
Podujatia. Príloh u faktúry budú doklady preukazujúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu , 
najmä fotodokum ntácia (výber fotografií z priebehu Podujatia do piatich dní od skončenia podujatia, 
prednostne v ele tronickej podobe na mail kontaktnej osoby) a všetky propagačné materiály a 
mediálne výstupy 

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

3) V prípade neúpln j alebo nesprávnej faktúry bude táto vrátená vykonávateľovi a nová lehota splatnosti 
začína plynúť až o doručení opravenej faktúry objednávateľovi. 

4) V prípade nespln nia záväzku vykonávateľa podľa čl. III . ods. 2 má objednávateľ nárok na vrátenie 
celej uhradenej o meny. 

Vl. 
Záverečné ustanovenia 

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

ustanoveniami O chodného zákonníka. 
3) Zmeny tejto zmlu y možno robiť iba písomne, a to formou očíslovaného dodatku k tejto zmluve. 
4) Zmluvné strany v hlasujú, že túto zmluvu uzatvorili podľa svojej pravej a slobodnej vôle, bez nátlaku a 

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

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

v 7. ŕrpj.&~·) · 
O 5 AIJG. 1016 

I / 

za objednávateľa : 

Ing. Jaroslav Baška 7 

predseda Trenčians eho samosprávnehÓkraja 
l 

Roman Holý 
MTB klub Dubnica, štatutár (tajomník O.Z.) 

2 



Prí oba č.1 - Spôsob prezentácie ku ZMLUVE O PROPAGÁCIÍ 
• Zhotovitel sa zaväzuje prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj (objednávateľ) 

podľa "GFlAFICKÉHO 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 Mountain Bike Klub Dubnica 

Podujatie/aktivita Novodubnický maratón, 22. Ročník, Nová Dubnica 

Termín podu.iati i/aktivity 27.8.201 6, Nová Dubnica 
Kontaktná osob~ pre publicitu 
vykonávateľ 

Ing. Zdenko Pecen, zdeno.pecen@gmail.com 
0911 833482 

Kontaktná osob~ pre publicitu 
objednávateľ 

Mgr. Jana Paulínyová, jana.paulinyova@tsk.sk, 
0901 918 167 

Pred konaním 
podujatia 

Počas konania 
podujatia 

Po skončení 
podujatia 

Spôsob prezentácie pre vykonávateľa 
Objednávateľ bude prezentovaný ako jeden z hlavných partnerov 
podujatia a propagácia na plagátoch aj v print médiách bude vždy 
obsahovať ERB TSK s názvom a informáciu, že podujatie sa koná pod 
záštitou predsedu TSK Jaroslava Bašku. 
Ak je vhodné vložiť: „ Podujatie sa koná s podporou Trenčianskeho 
samosprávneho kraja" 
Počas mesiaca august 2016 vo vybraných médiách budú publikované PR 
články na Novodubnický maratón: 
Propagácia v rádiách: rádio BETA 
Propagácia TV: TV Považie online/Považie Live 24 
Propagácia print: časopis BIKER 
Zverejní ERB TSK spolu s názvom na všetkých plagátoch, buletinoch 
propagujúcich podujatie 
Zverejní farebne v propozíciách podujatia vo farebnom prevedení a na 
web sídle vykonávateľa ERB Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom. 
Propagácia web: www.maraton.sk, sociálne siete 
Iné: 
Zašle pozvánku na adresu obj enávateľa na podujatie minimálne dva týždne 
pred jeho konaním 

• Zverejní ERB TSK spolu s názvom kraja na ploch za stupúami víťazov 
• množní objednávateľovi vystaviť reklamné bannery, vlajky, 

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". (tričká apod.) 

• V bulletine po podujatí na titulnej strane zverejní vo farebnom 
prevedení Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja s názvom. V úvode 
zverejní príhovor predstaviteľa TSK v rozsahu cca 1/3 normostrany 
spolu s fotografiou. V časti venovanej sponzorom zverejní „Grafickú 
predlohu pre publicitu". 



Po skončení 
podujatia 

• Zašle minimálne 10 fotografii z podujatia, ako aj prípadných 
ďaľšícb 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 reklama objednávateľa na jeho adresu 
tak, ako je uvedené v Zmluve o propagácii, VII. Platobné 
podmienky 


