
Zmluva o spolupráci č. 0090/2018 
uzatvorená  podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými  stranami: 
 
Objednávateľ:          Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 
so sídlom :   Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica 
zastúpená:   Ing. Jozef Hegeduš, podpredseda predstavenstva a. s.  
   Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s. 
IČO:    35 056 006 
DIČ:    2020095726 
IČ DPH:             SK 2020095726 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu IBAN:  SK27 7500 0000 0000 2578 1093 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka 

číslo 705/S 
 
a 
 
Dodávateľ: MESTO BREZNO 
so sídlom:   Nám. gen. M. R. Štefánika  1, 977 01 Brezno 
zastúpená:   JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta  
IČO:    00313319 
DIČ:    2020398391 
Bankové spojenie:  Prima Banka Slovensko, a.s. 
Č. účtu:   2002791010/5600                
IBAN:   SK 97 5600 0000 0020 0279 1001 
 
 

Čl. I 
Predmet  zmluvy 

Predmet zmluvy je spolupráca spojená s prenájmom reklamnej plochy a iných foriem 
propagácie Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v rámci kultúrno-spoločenského 
podujatia „Dni mesta Brezno“, ktoré sa bude konať v dňoch 24. – 26. mája 2018. Propagácia 
objednávateľa bude uskutočnená spôsobom uvedeným v článku II. Tejto zmluvy 

 
 

Čl. II 
Záväzky zmluvných strán 

 
Dodávateľ sa zaväzuje: 
1. Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje propagovať meno Stredoslovenskej 

vodárenskej spoločnosti, a. s. nasledovne: 
 

- na plagátoch formátu A3, ktoré budú umiestnené na výlepových plochách v meste 
Brezno a v okolitých obciach okresu Brezno, v autobusoch mestskej a prímestskej 
dopravy, vo výkladoch vybraných obchodov na Nám. gen. M.R. Štefánika, v školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 

- na letákoch a bulletinoch, ktoré budú umiestnené v kancelárii Turisticko- informačnej 
kancelárie v Brezne, vo vybraných prevádzkach v meste Brezno, vo vybraných 
hotelových zariadeniach v okrese Brezno, 

- na banneri, ktorý bude umiestnený pri tribúne počas konania podujatia. 
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2. Dodávateľ sa ďalej zaväzuje k bezchybnej propagácii objednávateľa. Zároveň sa 

dodávateľ zaväzuje dbať na bezchybný stav propagačných materiálov počas celého 
zmluvne dohodnutého obdobia. 
 

Objednávateľ sa zaväzuje: 
1. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytnúť dodávateľovi za aktivity 

podľa článku 1 tejto zmluvy jednorazovú odplatu vo výške 300,- EUR (slovom: tristo 
eur). 
 

2. Dodávateľ vystaví preddavkovú faktúru vo výške 100% odmeny po dni nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia, a to pripísaním 
peňažných prostriedkov na účet Dodávateľa. Po splnení záväzku vystaví Dodávateľ 
vyúčtovaciu faktúru. K vyúčtovacej faktúre pripojí Dodávateľ dokumentáciu ako doklady 
o vykonaní propagácie Objednávateľa v zmysle tejto zmluvy (najmä fotodokumentáciu 
umiestneného banneru podľa tretej odrážky bodu 1. tejto zmluvy). 

 
3. Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platného zákona o dani z 

pridanej hodnoty. V prípade ak vystavená faktúra nemá všetky náležitosti daňového 
dokladu v zmysle platnej právnej úpravy alebo je v rozpore s touto zmluvou má 
Objednávateľ právo vrátiť takúto faktúru Dodávateľovi na prepracovanie, pričom 
splatnosť faktúry začne plynúť až odo dňa doručenia takej faktúry, ktorá obsahuje všetky 
náležitosti daňového dokladu, resp. je v súlade s touto zmluvou. 

 
 

Čl. III 
Účinnosť zmluvy 

 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s platnosťou a účinnosťou od dátumu podpisu zmluvy do 
31.05.2018. 
 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie 

neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 
 

2. Túto zmluvu  možno meniť a dopĺňať len formou u písomných dodatkov, potvrdených 
obidvoma zmluvnými stranami. 
 

3. Táto zmluva je platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinná dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle dodávateľa. 

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú prednostne 

riešené dohodou. 
 

5. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom každý rovnopis má platnosť 
originálu; po jej podpísaní sú tri vyhotovenia zmluvy určené pre dodávateľa a dve 
vyhotovenia pre objednávateľa. 
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6. Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, 
vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa 
na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu 
potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia. 

 
V Banskej Bystrici, dňa .................... 2018   V Brezne  dňa ..................2018 
 
Za objednávateľa                                                                 Za dodávateľa 
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  MESTO BREZNO 
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica   Nám. gen. M. R. Štefánika 1,  

977 01 Brezno 
 
 
 
 
 
 –––––––––––––––––––––––                               –––––––––––––––––––––––– 
       Ing. Jozef Hegeduš                      JUDr. Tomáš Abel, PhD. 
podpredseda predstavenstva a.s.                                                    primátor mesta  
                                                                                                                         
 
 
________________________ 
       Ing. Marek Žabka 
      člen predstavenstva 


