
ZMLUVA O ŠÍRENÍ REKLAMY 
 

 
uzatvorená podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 
 

medzi 
 
 

Obchodné meno: SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA  
Sídlo:   Kukučínova 26, 831 02 Bratislava    
IČO:   50 284 363 
DIČ:                            2120366138 
IČ - DPH:   SK2120366138 
Zriadená: Slovenská golfová asociácia občianske združenie je zapísané do registra 

občianskych združení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky č. 
spisu: VVS/I-900/90485 62 

Bankové spojenie: SK6911110000001389878018 
Zastúpenie:  JUDr. Tomáš Stoklasa, prezident 
                                    Ing. Tibor Hubík, člen prezídia 
    
    
 
(ďalej len ako "poskytovateľ" alebo "SKGA“  
 
 
a  
 
 
Obchodné meno: KPMG Slovensko spol. s.r.o. 
Sídlo:   Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
Prevádzka:  Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava 
IČO:   31348238 
DIČ:   2020312866 
Zriadená: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č. 4864/B 
Bankové spojenie: SK97110000000026 29712020 
Zastúpenie:  Kenneth Ryan, konateľ 

Ing. Richard Farkaš, PhD, prokurista 
 
 
(ďalej len ako "objednávateľ" alebo „KPMG“)  
 
 
 
 
 
 



ČLÁNOK I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1 Predmetom zmluvy je šírenie reklamy, ktoré poskytne poskytovateľ objednávateľovi v 

rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve v článku I, bod 1.2. za odplatu. 
 
1.2 Spôsob a rozsah šírenia reklamy zo strany poskytovateľa je nasledovný: 
  

a. Umiestnenie min. 18 ks bannerov s logom objednávateľa na ihriskách počas konania 
KPMG SKGA Tour dodaných poskytovateľom, na nosičoch s uvedenou 
špecifikáciou: 

• Par aide vlajka, typ „Tube lock 400“, s bielou potlačou na modrom podklade, 
v počte osemnásť kusov, t.j. pre každú jamku ihriska. 

b. Zverejnenie loga objednávateľa na oficiálnej webovej stránke poskytovateľa 
www.skga.sk pod názvom „Partner SKGA“, pričom toto logo musí byť aktívnym 
odkazom, t.j. po kliknutí na logo sa otvorí webová stránka objednávateľa v novom 
okne, 

c. Umiestnenie loga objednávateľa na reklamnej stene KPMG SKGA Tour, 
d. Administrácia a propagovanie súťaže „KPMG Challenge Trophy“, ktorá bude 

prebiehať počas ročníka 2018 (viď príloha). 
 
1.3 Objednávateľ týmto poveruje poskytovateľa na použitie svojho loga a názvu KPMG, 

pričom však toto poverenie bude limitované dobou platnosti a predmetom tejto zmluvy 
a bude použité výlučne na účely propagácie a reklamy objednávateľa v zmysle tejto 
zmluvy. Poskytovateľ nepoužije obchodné meno objednávateľa spôsobom, ktorý je 
znevažujúci alebo škodlivý pre záujmy objednávateľa. 

  
1.4 Poskytovateľ sa zaväzuje každú konkrétnu prezentáciu objednávateľa uskutočniť len 

na základe písomných podkladov dodaných objednávateľom a po odsúhlasení finálnej 
vizualizácie objednávateľom. 

  
 

ČLÁNOK II. 
Odplata a spôsob úhrady 

 
2.1 Za plnenie poskytnuté poskytovateľom podľa bodu 1.2 tejto zmluvy bola dohodnutá 

odplata v celkovej výške € 5.000,- bez DPH, ktorá ale nezahŕňa náklady spojené s 
výrobou bannerov. 
 

2.2 Poskytovateľ vystaví faktúru k 1.8.2018 so splatnosťou do 30.8.2017.  
 
2.3 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet 

poskytovateľa.  
 
2.4 Ak faktúra nespĺňa náležitosti stanovené zákonom alebo touto zmluvou, je 

objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote jej splatnosti poskytovateľovi na opravu, 
čím prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Doručením opravenej faktúry začína plynúť 
nová 14-dňová lehota jej splatnosti. Lehota splatnosti sa nemení, ak faktúra nemala 
zrejmú vadu spôsobujúcu nemožnosť jej zaplatenia. 

  



 
ČLÁNOK III. 

Základne práva a povinnosti 
 
3.1 Poskytovateľ je povinný osobne zabezpečiť šírenie reklamy v spôsobe a rozsahu, ako 

je uvedené v ustanovení ČLÁNKU I. tejto zmluvy. O splnení svojich zmluvných 
povinností je poskytovateľ povinný vyhotoviť dokumentáciu (najmä fotografie 
bannerov a loga Poskytovateľa z reklamnej steny SKGA Tour. Objednávateľovi, 
odoslať link na aktívne logo poskytovateľa zverejnené na oficiálnej webovej stránke 
poskytovateľa bez zbytočného odkladu objednávateľovi. 
 

3.2 Objednávateľ je povinný uhradiť odplatu včas a riadne, t.j. vo výške a v lehote ako je 
uvedené v ČLÁNKU II. tejto zmluvy. 

 
3.3 Na účely plnenia zmluvných záväzkov podľa tejto zmluvy, zmluvné strany poverujú 

nasledovných zamestnancov: 
 

Na strane poskytovateľa:  
Kamil Balga, tel. kontakt: 0903 446 366, e-mail: balga@skga.sk  

 
Na strane objednávateľa  
Ing. Richard Farkaš, PhD, tel. kontakt 0905 747 474, e-mail: rfarkas@kpmg.sk 

 
Zmena uvedených osôb môže byť realizovaná na základe písomného oznámenia 
doručeného druhej zmluvnej strane bez potreby podpisu dodatku k tejto zmluve.  

 
3.4 V prípade, ak ktorékoľvek čiastkové plnenie uvedené v ČLÁNKU I., ods. 1.2. nebudú 

poskytovateľom zrealizované riadne alebo včas alebo vykonané opravy plnení, má 
objednávateľ právo požiadať o vrátenie časti plnenia a poskytovateľ má povinnosť 
vrátiť objednávateľovi cenu neposkytnutého plnenia, ktorá sa určí ako cena obvyklá, 
pričom najvyššia možná suma tejto ceny je stanovená hodnotou odplaty, uvedenej 
v bode 2.1. tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy neposkytne poskytovateľ svoje 
plnenie riadne a včas, pokiaľ poruší svoje povinnosti podľa článku III, bod 3.1 tejto 
zmluvy. 

 
 

ČLÁNOK IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
4.1 Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami k zmluve 

podpísanými oboma zmluvnými stranami a to po ich predchádzajúcej dohode.  
 
4.2 Zmluvne strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli. Prehlasujú, 

že zmluvu uzavreli dobrovoľne, nie v tiesni, prípadne za nápadne nevýhodných 
podmienok, a na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpisujú.  

 
4.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu a 

každá zo zmluvných strán obdrží po jednom výtlačku. 
 



4.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinná 
je od 1.1.2018 do 31.12.2018.  
 

4.5 Všetky ostatné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa 
spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
  
V Bratislave dňa 20.2.2018 
  
Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
______________________    ____________________ 
JUDr. Tomáš Stoklasa    Kenneth Ryan 
Prezident SKGA     Konateľ KPMG Slovensko spol. s.r.o. 
 
 
______________________    ____________________ 
Ing. Tibor Hubík                     Ing. Richard Farkaš, PhD. 
Člen prezídia SKGA                  Prokurista KPMG Slovensko spol. s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha k ZMLUVE O ŠÍRENÍ REKLAMY 
č. 201701 

 
uzatvorenej podľa §269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 
 
KPMG a SKGA začiatkom apríla oznámia, ktoré jamky v rámci KPMG SKGA Tour budú 
tvoriť KPMG Challenge, t.j. súťaž pre hráčov KPMG SKGA Tour. 
 
Hráči musia odohrať aspoň 18 z 30 jamiek a v priebehu celej KPMG SKGA Tour, a súťažiť 
tým o KPMG Challenge Trophy. Výhercom sa stane hráč s najnižším skóre v pomere k paru 
na jeho najlepších KPMG Challenge jamkách, kde sa bude počítať 18 jamiek. V prípade 
rovnosti skóre, počíta sa lepšie skóre na 1. počítanej jamke, 2. počítanej jamke, 3. počítanej 
jamke, atď. obdobne až po18 počítanú jamku. Poradie jamiek je chronologické podľa ich 
číselného poradia a ihrísk KPMG SKGA Tour. Trofej sa víťazovi odovzdá počas 
slávnostného večera Golfista roka 2017. 
 
KPMG Challenge Trophy sa hrá v jednej kategórií, kde sú spojení A: Muži HCP do 13,0 a 
B: Ženy HCP do 18,4  
 
KPMG Challenge Trophy jamky budú vybrané KPMG Challenge Trophy súťažným výborom 
v spolupráci s KPMG a SKGA. 
 
Členmi KPMG Challenge Trophy súťažného výboru sú: 
•  Richard Farkaš, KPMG Slovensko 
•  Tomáš Stoklasa, prezident SKGA 
•  Kamil Balga, generálny sekretár SKGA 
•  Ján Pečo, manažer turnajov SKGA 
 
 
Jamky budú vybrané na základe ich obtiažnosti a zaujímavosti na jednotlivých ihriskách. 
 
 
V Bratislave dňa 20.2.2017 
 
  
Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 
 
 
______________________    ____________________ 
JUDr. Tomáš Stoklasa    Kenneth Ryan 
Prezident SKGA     Konateľ KPMG Slovensko spol. s.r.o. 
 
 
______________________    ____________________ 
Ing. Tibor Hubík                     Ing. Richard Farkaš, PhD. 
Člen prezídia SKGA                  Prokurista KPMG Slovensko spol. s.r.o. 

 
 


