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ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PREZENTÁCIE 
uzatvorená  podľa § 269 ods. 2  zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
Slovenská golfová asociácia o.z. 
so sídlom:   Kukučínova 26, Bratislava 831 02  
zastúpená:  JUDr. Tomáš Stoklasa 
   Miroslav Rusnák 
IČO:    50284363   
DIČ:     2120366138             
bankové spojenie:  UniCredit Bank  
číslo účtu:   1389878018/1111 
Občianske združenie je zapísané do registra občianskych združení na MV SR č. spisu: VVS/1-900/90-
485 62 

/ďalej len „poskytovateľ“/ 
  

 a 
  
VODAX, a.s. 
so sídlom:   Sasinkova 5, 811 08 Bratislava 
zastúpený:    Ing. Peter Gereg – predseda predstavenstva 

Ing. Ľuboš Rek - podpredseda predstavenstva 
IČO:    35 801 948 
DIČ:   2020258240 
IČDPH:   SK 2020258240 
bankové spojenie:  Slovenská Sporiteľňa 
číslo účtu / IBAN:  SK92 0900 0000 0002 5133 9703  
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli Sa., vložka číslo 
3177/B 

/ďalej len „objednávateľ“/ 
 
 

Článok II. 
Účel a predmet zmluvy 

 
Zmluva sa uzatvára za účelom podpory športovo-spoločenských akcií, organizovaných Slovenskou 
Golfovou Asociáciou a zabezpečenia odplatnej propagácie značky z portfólia objednávateľa formou 
prenájmu reklamnej plochy, špecifikovanej v nasledujúcich ustanoveniach tejto zmluvy, týkajúcej sa 
pozitívneho propagovania činnosti, produktov a služieb poskytovaných objednávateľom. 
 
 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
3.1. Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje umožniť objednávateľovi v hodnote 1.782 € s DPH, po 

poskytnutí 40% zľavy ako protiplnenie za činnosť uvedenú v ods. 3.2. tejto zmluvy, reklamný 
balík v tomto plnení: 
- označenie Partner SKGA 2017 
- logo na stene partnerov pri odovzdávaní cien 
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- logo na webstránke 
- logo v časopise pri turnajoch 
- banner na webe vo vopred dohodnutom termíne, rozmer 300x100 
- PR článok v časopise - 1 strana 
 

3.2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť pre poskytovateľa pitný režim na 
podujatiach, a to poskytnutím pramenitej vody Lucka, konkrétne 7.500ks 0,5l PET fliaš (jemne 
perlivá, perlivá, neperlivá) v hodnote 1.782 € s DPH, po poskytnutí 40% zľavy podľa prílohy č.1 
tejto zmluvy Cenové podmienky a na základe riadnych objednávok poskytovateľa rešpektujúc 
závozový kalendár objednávateľa.  

 
3.3. V prípade potreby pitného režimu v hodnote vyššej ako je uvedené v bode 3.2. tejto zmluvy je 

poskytovateľ oprávnený objednávať aj naďalej za zvýhodnených podmienok (40% zľava z cien 
podľa prílohy č.1 tejto zmluvy). Tieto objednávky nad rámec hodnoty uvedenej v bode 3.2. 
nebudú predmetom vzájomného zápočtu, ale budú uhradené na účet objednávateľa zo strany 
poskytovateľa. 

 
3.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi reklamné nosiče  v zmysle ods. 3.1. do 15 

dní od podpisu zmluvy a pitný režim podľa ods. 3.2. podľa potreby a podľa objednávok 
poskytovateľa rešpektujúc závozový kalendár objednávateľa. 

 
3.5. Odberateľ sa zaväzuje zabezpečiť vrátenie paliet výmenou na mieste dodania v deň dodania 

tovaru, inak budú obratom vyfakturované. 
      
3.6. Zmluvné strany sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzujú poskytovať si potrebnú  súčinnosť.  
 
3.7. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako tzv. bartrový obchod a túto skutočnosť vyznačia 

v daňových dokladoch – faktúrach, ktoré si navzájom vystavia a doručia v deň zdaniteľného 
plnenia. Na vystavenom daňovom doklade – faktúre sa vyznačí doložka „zaplatené“. 

 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a ostatné vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa 

riadia slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

4.2. Obsah tejto zmluvy, ako aj informácie, ktoré si strany v súlade s touto zmluvou navzájom 
poskytnú v priebehu procesu realizácie alebo aj po ukončení reklamnej kampane sa považujú 
za dôverné informácie a strany sú povinné ich chrániť pred vyzradením neoprávnenej osobe.  

 
4.3.  Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu a podpis oboch 

zmluvných strán. 
 
4.4.    Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

jednom rovnopise. Uzatvára sa na dobu určitú od 10.3.2017 do 31.12.2017. 
 
4.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali. 
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4.6. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešené cestou zmieru. Ak sa nepodarí takýto 
spor vyriešiť cestou zmieru, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou 
žaloby na prejednanie príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

 
 
 

V Bratislave dňa 10.3.2017   
 
 

Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 

.................................................    ................................................. 
JUDr. Tomáš Stoklsasa     Ing. Peter Gereg 
prezident       predseda predstavenstva 

 
 
 

.................................................    ................................................. 
Miroslav Rusnák     Ing. Ľuboš Rek 
viceprezident      podpredseda predstavenstva 
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PRÍLOHA č.1 
CENOVÉ PODMIENKY  
s DPH po zľave 40% 

 
 
 

PET fľaše 0,5 l 
0,5 l PET fľaša LUCKA - pramenitá voda JEMNE PERLIVÁ    0,2376 EUR  
0,5 l PET fľaša LUCKA - pramenitá voda NEPERLIVÁ   0,2376 EUR 
0,5 l PET fľaša LUCKA - pramenitá voda PERLIVÁ    0,2376 EUR 
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