
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:   50284363  
IČ DPH:       SK2120366138 
Zriadená:            Slovenská golfová asociácia občianske združenie je zapísané do registra   
                                   občianskych združení na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky č.    
                                   spisu: VVS/1-900/90-485 62 
 
Bankové spojenie:     IBAN: SK82 1100 0000 00294704 8954 
 
Zastúpenie:  JUDr. Tomáš Stoklasa, prezident 
                                   Miroslav Rusnák, viceprezident  
    
 
(ďalej len ako "poskytovateľ" alebo "SKGA")  
 
 
a  
 
Obchodné meno: T.O.B. s.r.o. 
Sídlo:   Bánovská 1033, 913 21 Trenčianska Turá 
IČO:   31410359 
IČ DPH:  SK2020383805 
 
Registrácia: Okresný súd Trenčín, odd. Sro. Zložka 628/R 
Bankové spojenie:  
Zastúpenie:  Ing. Pavol Gemmel, konateľ 
 
 
(ďalej len ako "objednávateľ" alebo „T.O.B. BMW“)  
 
 
 
 
 
 
 



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. Uverejnenie obchodného mena ako Generálneho partnera SKGA na homepage 
www.skga.sk. 

b. Umiestnenie grafického loga T.O.B. BMW na pravej a ľavej strane homepage 
www.skga.sk. 

c. Umiestnenie reklamného bannera T.O.B. BMW v banneri 940x120px v sekcii Turnaje 
na webe http://www.skga.sk/turnaje, kde aktuálna rotácia je ¼. 

d. Zahrnutie PR materiálov (články, rozhovory, odporučenia produktov, a pod.) do 
Newslettera SKGA na mesačnej báze. 

e. Umiestnenie grafiky T.O.B. BMW do grafiky Newslettera SKGA. 
f. Uverejňovanie PR materiálov T.O.B. BMW v tlačovom médiu SKGA News, čo je 

vsuvka v magazíne Golfreport na mesačnej báze. Ide o rozhovory, odporučenia, a 
pod.). 

g. Umiestnenie inzercie v SKGA News v možných formátoch ½ alebo ¼ vždy podľa 
predchádzajúcej dohody. 

h. Umiestnenie grafického loga T.O.B. BMW na stene k vyhlasovaniu víťazov pri 
turnajoch SKGA. 

i. Umiestnenie reklamných nosičov T.O.B. BMW (možnosť bannerov, beach flagov, a 
pod. vždy v maximálnom celkovom počte 6ks nosičov na turnaj). 

j. Umožnenie produktovej prezentácie T.O.B. BMW na turnajoch SKGA. 
k. Spojenie T.O.B. BMW ako partnera Medzinárodných majstrovstiev Slovenska 

(Slovak Amateur Championship) viď možnosti vyššie.  
l. Uvedenie T.O.B. BMW v názve ako „T.O.B. BMW Slovak Amateur Championship“. 

 
 
1.3 Objednávateľ týmto poveruje poskytovateľa na použitie svojho loga a názvu T.O.B. 

BMW, 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 alebo elektronických 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 

ročná odplata v celkovej výške € 20.000,- bez DPH, ktorá ale nezahŕňa náklady 
spojené s výrobou bannerov. 

             



 
2.2 Poskytovateľ vystaví faktúru na obdobie 1.3. - 31.12.2019 vo výške 20.000,- € bez 

DPH k 5.3.2019, so splatnosťou do 19.3.2019.  
 
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 T.O.B. 
BMW k plneniu dohodnutého rámca spolupráce viď čl. 1.2., poskytnúť 5 výtlačkov 
každého vydania vrátane vydaní s  reklamou v SKGA News objednávateľovi, nastaviť 
link na aktívne logo objednávateľa zverejnené na oficiálnej webovej stránke 
poskytovateľa bez zbytočného odkladu. 
 

3.2 Objednávateľ je povinný splniť odplatu včas a riadne, t.j. vo výške, rozsahu 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. Pavol Gemmel, tel. kontakt 0905 705 280, e-mail: pgemmel@tob-bmw.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 1.3.2019 do 31.12.2019.  
 

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

 
  
V Trenčíne dňa 1.3.2019 
  
 
Za poskytovateľa:     Za objednávateľa: 
 
 
 
______________________    ____________________ 
JUDr. Tomáš Stoklasa    Ing. Pavol Gemmel 
Prezident Slovenskej golfovej asociácie  Konateľ T.O.B. s.r.o. 
 
 
______________________     
Miroslav Rusnák      
Viceprezident Slovenskej golfovej asociácie     

 
 
 
 
 
 


