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ZMLUVA O OBSTARANÍ REKLAMY A PROPAGÁCIE 
 

V SÚVISLOSTI S USPORIADANÍM VEREJNÉHO LETECKÉHO PODUJATIA 
 

SIAF 2018 
 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

 
 
 

Objednávateľ:          Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 
So sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava   
IČO:                       42 259 967   
DIČ:   2023476565  
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.   
  IBAN: SK76 7500 0000 0040 1802 6186                 
Štatutárny orgán:  Ing. Tomáš Zajac – predseda krajskej organizácie 
Organizácia je zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod č. 08557/2012/SCR 
 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
a 
 
Obstarávateľ:  Slovenská letecká agentúra, s.r.o.      
So sídlom:  Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica 
IČO: 36 640 760 
DIČ:                          2022053715 
IČ DPH:                    SK2022053715     
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 IBAN: SK14 1100 0000 0029 2490 5757 
Štatutárny orgán: Hubert Štoksa – konateľ   
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
oddiel: Sro, vložka č. 10747/S 
 
(ďalej len „obstarávateľ“) 
 
 

(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 
 
 
 

Preambula 
 
Vzhľadom na to, že obstarávateľ je na základe Zmluvy o zorganizovaní a zabezpečení verejného letec-

kého podujatia „Medzinárodné letecké dni – SLOVAK INTERNATIONAL AIR FEST 2018“ uzatvorenej 
s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky dňa 3.7.2018 oprávnený usporiadať v dňoch 01.-02. 09. 

2018 verejné letecké podujatie s medzinárodnou účasťou (ďalej len „podujatie SIAF 2018“), 
 

vzhľadom na to, že objednávateľ má záujem o obstaranie reklamy a propagácie v súvislosti s poduja-
tím SIAF 2018, 
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preto teraz, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú túto Zmluvu o obstaraní reklamy 
a propagácie v súvislosti s usporiadaním verejného leteckého podujatia SIAF 2018 (ďalej len „zmlu-

va“) v nasledovnom znení: 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 

1. Obstarávateľ sa zaväzuje v súvislosti s usporiadaním podujatia SIAF 2018 obstarať v prospech ob-
jednávateľa reklamu a jeho propagáciu, a to v rozsahu uvedenom v článku II. tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje obstarávateľovi zaplatiť odplatu podľa článku III. tejto zmluvy.  
 
 

Článok II. 
Rozsah reklamy a propagácie 

 

1. Obstarávateľ sa zaväzuje v súvislosti s podujatím SIAF 2018 obstarať v prospech objednávateľa 
reklamu a jeho propagáciu spočívajúcu v: 
a) prezentovaní objednávateľa v súvislosti s podujatím SIAF 2018 ako produktového partnera, 
b) umiestnení loga objednávateľa a loga “Dovolenka na Slovensku, dobrý nápad“ spolu s textom 

„podujatie realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej re-
publiky“: 
b1)  na internetovej stránke www.siaf.sk s odkazom na internetovú stránku www.gob.sk, 
b2) v centrálnych logoviskách nachádzajúcich sa v mieste podujatia SIAF 2018 (2x divácky 

vchod, 2x VIP vchod, 1x priestor autogramiády), 
c) umiestnení bannerov objednávateľa (1x3 m) v priestore miesta podujatia SIAF 2018 (1x banner 

vo VIP zóne; 2x banner v diváckej zóne), 
d) poskytnutí prezentačného priestoru v diváckej zóne miesta podujatia SIAF 2018, a to o rozlohe 

10 m2, kde objednávateľovi bude umožnené prezentovať a propagovať Bratislavský región pro-
stredníctvom propagačných materiálov zabezpečených objednávateľom, 

 
 

Článok III. 
Odplata a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje obstarávateľovi zaplatiť odplatu, a to vo výške 3.000,- € (slovom: tritisíc 
eur) s DPH z toho odplata bez DPH vo výške 2.500,- € a DPH vo výške 500,-€. 

2. Odplatu sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť obstarávateľovi na základe faktúry vystavenej obstará-
vateľom najskôr nasledujúci deň po skončení podujatia SIAF 2018, a to formou bezhotovostného 
prevodu v prospech bankového účtu obstarávateľa uvedeného v tejto zmluve. Odplata sa považu-
je za uhradenú v deň, keď je v celom rozsahu pripísaná na bankový účet obstarávateľa.   

3. Zaplatenie odplaty je splatné 30. kalendárnym dňom odo dňa vystavenia faktúry. 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou faktúry bude fotodokumentácia preukazujúca, že v mieste 

podujatia SIAF 2018 bola obstaraná reklama a propagácia objednávateľa podľa tejto zmluvy. 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že vystavená faktúra musí obsahovať všetky potrebné náležitosti da-

ňového dokladu podľa ust. § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpi-
sov a § 74 zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ako aj prí-
lohy podľa bodu 4. tohto článku zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať zákonom poža-
dované náležitosti, resp. prílohy podľa bodu 4. tohto článku zmluvy, prípadne ak bude obsahovať 
nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť takúto faktúru obstarávateľovi na opravu, resp. 
doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom doručenia originálu opravenej faktúry odberateľovi. 

6. V prípade, ak v čase zániku tejto zmluvy obstarávateľ splnil svoj záväzok uvedený v bode 1. článku 
I. tejto zmluvy len čiastočne, obstarávateľovi prináleží odplata (vrátane DPH) len vo výške zodpo-
vedajúcej čiastočnému plneniu záväzku uvedeného v bode 1. článku I. tejto zmluvy.  

 

http://www.siaf.sk/
http://www.gob.sk/
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Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje:  
a) bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto zmluvy, najneskôr však do troch dní od účinnosti 

tejto zmluvy poskytnúť obstarávateľovi vhodné zobrazenie loga objednávateľa a loga „Dovo-
lenka na Slovensku dobrý nápad“ v požadovanej podobe, dizajn manuál loga objednávateľa a 
loga „Dovolenka na Slovensku dobrý nápad“ a,  

b) najneskôr do 27.08. 2018 doručiť na vlastné náklady obstarávateľovi na ním určené miesto 
bannery uvedené v písm. c) bodu 1. článku II. tejto zmluvy.   

2. Objednávateľ berie na vedomie, že v plnom rozsahu zodpovedá za: 
a) aktuálnosť a správnosť obsahu zobrazenia loga, resp. názvu objednávateľa, propagačných 

podkladov, ako aj bannerov poskytnutých, resp. dodaných obstarávateľovi objednávateľom, 
b) súlad obsahu loga, resp. názvu objednávateľa, propagačných podkladov, ako aj bannerov po-

skytnutých, resp. dodaných obstarávateľovi objednávateľom s príslušnými právnymi pred-
pismi Slovenskej republiky, a to najmä zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, ako aj ich 
súlad s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že:  
a) logo, resp. názov objednávateľa, propagačné podklady, ako aj bannery poskytnuté, resp. do-

dané obstarávateľovi objednávateľom sa budú týkať výlučne len propagácie objednávateľa, 
resp. Bratislavského regiónu a nie propagácie akýchkoľvek iných subjektov, resp. ich podnika-
teľských činností, 

b) obsah loga, resp. názvu objednávateľa, propagačné podklady, ako aj bannery poskytnuté, 
resp. dodané obstarávateľovi objednávateľom nebude v rozpore s právnymi predpismi Slo-
venskej republiky, ako ani právnymi predpismi Európskej únie a súčasne nebude obsahovať 
žiadnu podporu politických strán a hnutí, náboženských skupín, skupín podporujúcich potlá-
čanie ľudských práv a slobôd a pod..  

4. Obstarávateľ sa zaväzuje pri obstaraní reklamy a propagácie objednávateľa podľa tejto zmluvy 
zachovať vzhľad loga objednávateľa a loga „Dovolenka na Slovensku dobrý nápad“, a to v súlade 
s dizajn manuálom, ktoré bolo, resp. bol obstarávateľovi poskytnutý zo strany objednávateľa.  

5. V prípade, ak objednávateľ poruší svoj záväzok uvedený v bode 3. tohto článku zmluvy, obstará-
vateľ je oprávnený odmietnuť použiť sporné logo, resp. názov objednávateľa, ako aj propagačné 
podklady alebo bannery pri plnení záväzku uvedeného v bode 1. článku I. tejto zmluvy, pričom 
takýto postup obstarávateľa nebude považovaný za porušenie tejto zmluvy z jeho strany.  

6. Objednávateľ udeľuje podpisom tejto zmluvy oprávnenie obstarávateľovi na používanie jeho 
loga, názvu, prípadne im zodpovedajúcim ochranným známkam, a to v rozsahu, medziach 
a spôsobom potrebným na riadne a včasné plnenie záväzku uvedeného v bode 1. článku I. tejto 
zmluvy. 

7. Obstarávateľ je oprávnený záväzok uvedený v bode 1. článku I. tejto zmluvy splniť aj prostredníc-
tvom tretej osoby. 

8. Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za dostupnosť, prevádzku, prípadne prerušenie internetovej 
stránky www.siaf.sk.  

9. Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto zmluvy priebežne kontrolovať realizáciu záväzku 
obstarávateľa uvedeného v bode 1. článku I. tejto zmluvy, ako aj požadovať informácie 
o realizácii tohto záväzku. 

10. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že priestor na výstavbu propagačného stánku podľa 
písm. d) bodu 1. článku II. tejto zmluvy bude objednávateľovi poskytnutý v súlade s projektovou 
dokumentáciou SIAF 2018 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že čas výstavby propagačného stánku objednávateľa v mieste poduja-
tia SIAF 2018 určí obstarávateľ tak, aby to akokoľvek nebránilo v prípravách na podujatie SIAF 
2018. Objednávateľ sa zaväzuje včas pred podujatím SIAF 2018, najneskôr do 27. 8.2018 in-
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formovať obstarávateľa o vzhľade a materiáloch, z ktorého bude propagačný stánok zhotovený 
a vyžiadať si súhlas obstarávateľa s použitím takéhoto typu propagačného stánku.   

12. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho zamestnanci, resp. osoby ním poverené, 
ktoré budú zabezpečovať výstavbu, resp. demontáž propagačného stánku objednávateľa, ako aj 
propagáciu Bratislavského regiónu v mieste podujatia SIAF 2018 počas priebehu tohto podujatia 
plne rešpektovali a dodržiavali pokyny obstarávateľa, resp. ním určených osôb o pohybe v mieste 
konania podujatia SIAF 2018. Obstarávateľ sa zaväzuje osobám, ktoré sú nevyhnutné na výstav-
bu, resp. demontáž propagačného stánku objednávateľa, ako aj propagáciu Bratislavského regió-
nu v mieste podujatia SIAF 2018 zabezpečiť voľný vstup na miesto podujatia SIAF 2018, a to na 
čas nevyhnutný pre výstavbu, resp. demontáž propagačného stánku objednávateľa, resp. propa-
gáciu Bratislavského regiónu v mieste podujatia SIAF 2018.  

13. Objednávateľ sa zaväzuje, že propagačné materiály uvedené v písm. d) bodu 1. článku II. tejto 
zmluvy budú spĺňať podmienky uvedené v bode 3. tohto článku zmluvy. V opačnom prípade má 
obstarávateľ právo objednávateľovi neumožniť použitie takýchto propagačných materiálov, pri-
čom takýto postup obstarávateľa nebude považovaný za porušenie tejto zmluvy z jeho strany. 

14. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať v okolí propagačného stánku čistotu a poriadok. 
15. Objednávateľ je povinný po skončení podujatia SIAF 2018 v čase určenom obstarávateľom de-

montovať svoj propagačný stánok a zabezpečiť jeho odvoz na vlastné náklady, spolu 
s propagačnými materiálmi, ktoré objednávateľ počas podujatia SIAF 2018 nevyužil. 

16. Objednávateľ sa zaväzuje od účinnosti tejto zmluvy bezodplatne propagovať podujatie SIAF 2018, 
a to najmä: 
a. umiestnením loga podujatia SIAF 2018, resp. loga obstarávateľa na internetovej stránke 

www.gob.sk, 
b. šírením informácií o podujatí SIAF 2018 prostredníctvom informačných a propagačných kaná-

lov objednávateľa (sociálne siete, internet, propagačné kampane, atď.). 
 

 

Článok V. 
Zmluvná pokuta 

 

1. V prípade, ak si obstarávateľ nesplní svoj záväzok uvedený v bode 1. článku II. tejto zmluvy, ob-
jednávateľ je oprávnený požadovať od obstarávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- 
€. 

2. V prípade, ak si objednávateľ nesplní svoj záväzok uvedený v bode 16. článku IV. tejto zmluvy, 
obstarávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
1.000,- €. 

 

Článok VI. 
Iné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú vzájomne informovať o všetkých: 
a) skutočnostiach dôležitých pre plnenie ich záväzkov podľa tejto zmluvy, 
b) prekážkach, ktoré by akokoľvek bránili v plnení ich záväzkov podľa tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby zmluvné strany si poskytnú dostatočnú vzájomnú 
súčinnosť za účelom výkonu svojich práv a plnenia svojich záväzkov podľa tejto zmluvy, resp. vy-
konajú všetky úkony nevyhnutné na dosiahnutie účelu sledovaného touto zmluvou. 

3. Zmluvné strany za účelom vzájomnej komunikácie ohľadom obstarania reklamy a propagácie ob-
jednávateľa, resp. obstarávateľa podľa tejto zmluvy určujú poverené osoby, a to: 
a) za objednávateľa: Andrea Ambrózy (andrea.ambrozy@gob.sk), 
b) za obstarávateľa: Martina Guzmická (guzmicka@siaf.sk). 

 
 

http://www.gob.sk/
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Článok VII. 
Doba platnosti zmluvy 

 

1.  Táto zmluva zaniká momentom riadneho splnenia záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 
2.  Túto zmluvu je možné pred uplynutím doby uvedenej v bodu 1. tohto článku zmluvy kedykoľvek 

ukončiť aj:  
a) písomnou dohodou zmluvných strán,  
b)  písomným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy. 

3. Táto zmluva zaniká aj dňom, kedy: 
a) dôjde k zániku objednávateľa alebo obstarávateľa, 
b) obstarávateľ stratí oprávnenie zorganizovať a zabezpečiť podujatie SIAF 2018,   
c) sa z akéhokoľvek dôvodu podujatie SIAF 2018 neuskutoční, 

4.  Písomnou dohodou zmluvných strán sa táto zmluva ruší dňom v dohode uvedeným, inak dňom 
uzavretia dohody. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že: 
a) objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak obstarávateľ aj napriek upozorneniu zo 

strany objednávateľa opakovane porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, 
b) obstarávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ aj napriek upozorneniu zo 

strany obstarávateľa opakovane porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy. 
6. Účinky písomného odstúpenia od zmluvy podľa bodu 5. tohto článku zmluvy nastávajú dňom do-

ručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorej je adresované, pokiaľ z odstúpenia nevyplýva inak. 
 

 

Článok VIII. 
Doručovanie písomnosti 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia, výzvy, požiadavky, správy, súhlasy, resp. iné 
informácie (ďalej len „písomnosti“) si zmluvné strany budú navzájom vymieňať v písomnej forme. 

2. Písomnosti si zmluvné strany môžu doručovať osobne, prostredníctvom kuriéra, poštou alebo 
elektronickou poštou (e-mailom). Odstúpenie od zmluvy podľa bodu 5. článku VI. tejto zmluvy, 
ako aj faktúra podľa bodu 2. článku III. tejto zmluvy musia byť doručené výlučne len prostredníc-
tvom pošty alebo kuriérom. 

3. Písomnosť sa považuje za doručenú, ak sa: 
a) písomnosť doručuje osobne alebo kuriérom, dňom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia pí-

somnosti zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť adresovaná, 
b) písomnosť doručuje poštou, dňom prevzatia alebo odmietnutia prevzatia písomnosti zmluvnou 

stranou, ktorej je písomnosť adresovaná. V prípade, ak si zmluvná strana, ktorej je písomnosť 
adresovaná písomnosť nepreberie ani v odbernej lehote určenej poštovým doručovateľom, 
považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom odkedy poštový doručovateľ vykonal prvý 
pokus o doručenie písomnosti zmluvnej strane, ktorej je písomnosť adresovaná, 

c) písomnosť doručuje elektronickou poštou (emailom), tretím dňom odo dňa preukázateľného 
odoslania písomnosti zmluvnej strane, ktorej je adresovaná, a to na emailovú adresu, ktorú tá-
to zmluvná strana na doručovanie určila. 

4. Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvných strán uvedenú v tejto zmluve, ibaže by zmluvné 
strany na doručovanie určili inú adresu a o tejto skutočnosti riadne a včas písomne informovali 
druhú zmluvnú stranu. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak dôjde k zmene ich identifikačných údajov uvedených 
v tejto zmluve, prípadne k zmene akýchkoľvek skutočností, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie 
povinností uvedených v tejto zmluve, dotknutá zmluvná strana je povinná o tejto skutočnosti bez 
zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu.  
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Článok IX. 
Vis maior 

 

1. Za porušenie tejto zmluvy sa nepovažuje, ak obstarávateľ nemôže riadne splniť svoj záväzok uve-
dený v bode 1. článku I. tejto zmluvy z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle obstará-
vateľa a bráni mu v splnení tohto záväzku, ak nemožno rozumne predpokladať, že by obstarávateľ 
túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a že by v čase vzniku tohto záväzku túto 
prekážku predvídal (napr. vojna, celoštátny štrajk, zemetrasenie, záplava, požiare, teroristický 
útok, atď.). 

 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Sloven-
skej republike.  

3. V prípade, ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným, zostáva platnosť ostatných 
ustanovení nedotknutá. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú formou písomného dodat-
ku nahradiť neplatné ustanovenie novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu 
tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu. 

4. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená 
a sú plne spôsobilé na právne úkony. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zmluvná strana nemôže previesť práva a povinnosti 
z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.  

6. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať iba dohodou zmluvných strán formou písom-
ného dodatku k nej, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

7. Prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, budú 
zmluvnými stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, 
riešenie sporu sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jed-
nom vyhotovení. 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili dobromyseľne, na základe ich pravej a slobod-
nej vôle, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, text 
zmluvy si riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a súhlasia s ním, na dôkaz čoho pripájajú pod túto 
zmluvu svoje podpisy. 

 
 

V Bratislave, dňa 27. 8. 2018        V Banskej Bystrici, dňa  21. 8. 2018  
 
Za objednávateľa:  Za obstarávateľa: 
 
 
 
 
 
________________________________ _______________________________ 
     Turizmus regiónu Bratislava    Slovenská letecká agentúra, s.r.o. 
 krajská organizácia cestovného ruchu                                        Hubert Štoksa   
                  Ing. Tomáš Zajac                                                                    konateľ 
         predseda krajskej organizácie 


