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

Vykonávateľ 
Názov subjektu: SPORTMEDIA, s.r.o. 
Sídlo Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava 
IČO 43878971 
IČ DPH SK 2022530213 
Bankové spoJerne 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 Róbert Hošták, konateľ 

a 

Ob1ednávateľ 
Trenčiansky samosprávny kraj 
sídlo K dolneJ starne, 7282/20A, 911 01 Trenčín 
IČO 36 126 624 
DIČ 2021613275 
Bankové spoJerne Štátna pokladnica 
IBAN SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
štatutárny zástupca Ing Jaroslav Baška, predseda 

II. 

Predmet zmluvy 

Predmetom teJto zmluvy Je závazok vykonávateľa prezentovať objednávateľa v súlade s touto zmluvou 
počas konania akcie pod názvom „BIKEFEST 2017", ktorý sa koná v dňoch 26 5 - 28 5 2017 v Kálnici 
(ďaleJ len „Akcia") a tomu zodpovedaJúc1 závazok zaplatiť za to vykonávateľov, odmenu dohodnutú v teJto 
zmluve 

III. 

Povinnosti a závázky vykonávateľa 

1) Vykonávateľ prehlasuJe, že má oprávnenie na výkon činnosti uvedeneJ v čl II teJto zmluvy
2) Vykonávateľ sa zavazuJe realizovať šírenie dobrého mena obJednávateľa spôsobom podľa Prílohy č 1

- Spôsob prezentácie

IV. 
Povinnosti a závazky objednávateľa 

Objednávateľ sa zavazuJe 
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 štynt1sícstošesťdes1atsedem 
eur), DPH vo výške 833,- eur (slovom osemstotndsaťtn eur) Celková odmena teda predstavuJe sumu 
5000 eur s DPH (slovom paťt1síc eur) Cena Je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č 
18/1996 Z z o cenách 



Vl. 

Platobné podmienky 

1) Objednávateľ uhradí uvedenú odmenu na základe faktúry vykonávateľa vystaveneJ po skončení Akcie
Prílohou faktúry budú doklady preukazuJúce realizáciu propagácie v dohodnutom rozsahu, najma
fotodokumentác1a, kópie mediálnych výstupov a pod

2) Objednávateľ sa zavazuJe uhradiť vykonávateľovi fakturovanú čiastku na účet vykonávateľa so
splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry obJednávateľov1 Faktúra musí byť vystavené a obsahovať
všetky nálež1tost1 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 vykonávateľov, a nová lehota
splatnosti začína plynúť až po doručení opravenej faktúry obJednávateľov1

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

ustanoveniam, 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
podplSUJÚ

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

V Trenčíne, 

za objednávateľa 

Ing Jaroslav Baška 
predseda TSK 
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V Bratislave, 

za vykonávateľa 

Róbert Hošták 
konateľ 


