ZMLUVA O REKLAME

c)

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

medzi zmluvnými stranami:
I. ZMLUVNÉ STRANY
l. OBJEDNÁVATEĽ:

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s,
Sídlo: J. Jonáša 1,84302 Bratislava 49
V zastúpení: Albrecht Reimold, predseda predstavenstva
Wilfried von Rath, člen predstavenstva pre personálnu oblast'
Bankové spojenie: Commerzbank AG Bratislava
č.ú.: 7000 8059/8050
IČO: 35 757 442
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
odd. Sa, VI. č. 1973/B
(ďalej len „objednávateľ“)

2. POSKYTOVATEĽ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1,81499 Bratislava
V zastúpení: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: SK2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka
Číslo účtu: 25825893/7500
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel:
Sro, vložka č. 4964/B
(ďalej len „poskytovateľ“)

II. PREDMET ZMLUVY
2.1.

Predmetom tejto Zmluvy o reklame (ďalej len ,,zmluva“) je úprava práv a povinností zmluvných strán
pri zabezpečovaní reklamnej spolupráce zameranej na propagáciu obchodného mena a loga
objednávateľa pri realizácii akcie/eventu "Bratislavský bál 2013" (ďalej len "podujatie"), ktorý sa
uskutoční 09.02.2013 v Bratislave.

III. PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) umiestniť logo objednávateľa na všetkých tlačových materiáloch vydaných pri príležitosti konania
predmetného podujatia,
b) uvádzať logo a obchodného mena objednávateľa ako generálneho partnera podujatia vo všetkých
elektronických médiách vrátane webovej stránky www.bratislava.sk a sociálnych sietí (ďalej ako
„reklamné služby“),
c) umožniť vystanie vozidla VW Touareg Hybrid pred vstupom do miesta konania akcie.
3.1.1 Pri šírení reklamy zabezpečiť všetky služby a výkony s tým súvisiace vo vlastnom mene a na vlastný
účet v dohodnutom rozsahu a dobe za podmienok uvedených v Zmluve.
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3.1.2 Realizovať reklamu len takým spôsobom, na ktorom môže mať objednávateľ odôvodnený záujem t.j.
najmä spôsobom dôstojným, efektívnym a spĺňajúcim účel reklamy.
3.2

Poskytovateľ musí pri realizácii reklamy postupovať v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v
znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a v rámci ponúknutej
ceny riešiť všetky prípadne vlastnícke a duševné práva autorov, ak takéto budú výkonom poskytovateľa
dotknuté.

3.3

Poskytovateľ je povinný reklamné plnenie podľa tejto Zmluvy poskytovať riadne a v termínoch
určených v tejto Zmluve, v ostatných prípadoch včas, tak aby bol naplnený účel tejto Zmluvy.

3.4

Poskytovateľ sa zaväzuje, že najneskôr 14 dní pred začiatkom kampane k reklamnej udalosti predloží
objednávateľovi na posúdenie a odsúhlasenie všetky dovtedy vypracované propagačné a reklamné
materiály týkajúce sa reklamnej udalosti. V prípade, že šíriteľ reklamy zabezpečí nové materiály či
spoty k reklamnej udalosti počas kampane, zaväzuje sa šíriteľ reklamy tieto dať na ich odsúhlasenie
objednávateľovi najneskôr 14 dní pred termínom ich prvého zverejnenia. Objednávateľ je povinný sa k
nim vyjadriť do 3 pracovných dní od ich doručenia šíriteľom reklamy. Ak sa objednávateľ k
propagačným a reklamným materiálom v tejto lehote nevyjadrí, má sa zato, že objednávateľ s
vizualizáciou propagačných a reklamných materiálov súhlasí. V prípade, že objednávateľ bude mať k
vizualizácii propagačných a reklamných materiálov výhrady, zaväzuje sa objednávateľ postupovať vo
vzájomnej súčinnosti tak, aby šíriteľ reklamy dodržal ten ktorý konkrétny termín začiatku kampane k
reklamnej udalosti, resp. termín ich plánovaného prvého zverejnenia. Objednávateľ je povinný svoj
nesúhlas so spôsobom použitia svojho obchodného mena, označenia, loga na propagačných a
reklamných materiáloch riadne a konkrétne zdôvodniť.

3.5

Poskytovateľ je povinný najneskôr do 30 dní po skončení reklamnej udalosti zabezpečiť dokumentáciu
prezentujúcu vykonanie reklamných prác, dohodnutých v bode l tohto článku Zmluvy.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje:
3.4.1. do 05.02.2013 dodať logo vo formáte .eps alebo .ai
3.4.2 zabezpečiť shuttle servis v počte troch vozidiel v rámci Bratislavy na mieste konania podujatia Reduta, Bratislava dňa 09. 02. 2013.
3.4.3 zaplatiť dohodnutú finančnú čiastku uvedenú v článku V. tejto Zmluvy, na základe
predloženej faktúry poskytovateľa. Splatnosť faktúry je upravená v článku V. tejto Zmluvy.
IV. PLATNOSŤ ZMLUVY
4.1

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do momentu vysporiadania práv a povinností zmluvných
strán uvedených v článku III. tejto Zmluvy. Platnosť a účinnosť Zmluva nadobúda dňom jej podpísania
oboma zmluvnými stranami.

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu za plnenie podľa tejto Zmluvy vo výške 20 000
EUR (slovom: dvadsať tisíc EUR) + DPH na základe faktúry, ktorú zašle poskytovatel' objednávateľovi
do 14 dní od podpisu tejto Zmluvy.
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5.2 Faktúra bude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona o dani z pridanej hodnoty číslo
222/2004 Z. z. v platnom znení, inak má objednávateľ právo jej vrátenia bez následku omeškania s
úhradou a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia bezchybnej faktúry.
5.3 Dátum splatnosti faktúry je 20. kalendárny deň v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola faktúra
doručená objednávateľovi, resp. najbližší nasledujúci pracovný deň, ak tento deň pripadne na deň
pracovného voľna alebo pokoja.
VI. ZÁ VE RE ČNÉ USTANOVENIA
6.1 V prípade nedodržania zmluvných povinností zo strany poskytovateľa, má objednávateľ právo od Zmluvy
jednostranne odstúpiť. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi len za tie plnenia, ktoré boli
preukázateľne vykonané ku dňu, v ktorom poskytovateľovi bolo doručené oznámenie o odstúpení od
zmluvy a za predpokladu, že takéto čiastočné plnenie má pre objednávateľa zmysel a má oň záujem.

6.2 Táto Zmluva môže byt' menená len na základe písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú riadne
podpísané zástupcami oboch strán.
6.3 Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy a ustanoveniami
Všeobecných dodacích podmienok poskytovateľa (ďalej len "Všeobecné dodacie podmienky"), ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvoria Prílohu č. l. Ak niektoré vzťahy medzi zmluvnými stranami
nie sú upravené touto Zmluvou ani Všeobecnými dodacími podmienkami, spravujú sa príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky. Ustanovenia tejto Zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných
dodacích podmienok.
6.4 Poskytovateľ vyhlasuje, že v rámci svojho Compliance programu zaviedol so svojimi zmluvnými partnermi
komunikačný prostriedok „Tell us“. Komunikačný prostriedok „Tell us" je určený predovšetkým na
zbieranie podnetov, ktoré pomôžu vylepšovať procesy poskytovateľa. Bližšie informácie o uvedenom
komunikačnom prostriedku, ako aj o Compliance programe poskytovateľa sa nachádzajú na
www.siemens.sk.
6.5 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých vždy 1 originál je určený pre poskytovateľa a jeden pre
objednávateľa.
6.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom tejto Zmluvy súhlasia, a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu
vôľu, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave, dňa 01. 03. 2013 za
objednávateľa:

V Bratislave, dňa 01. 03. 2013 za
poskytovateľa:

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor hlavného mesta Bratislava

Albrecht Reimold, v. r.
Predseda predstavenstva

Wolfried von Rath, v. r.
Člen predstavenstva pre personálnu oblasť
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