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Zmluva o spolupráci a propagácii 

 
 

uzavretá  podľa § 269 ods. 2 zákona č.  513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 
Obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza s. r.o.                                   
Sídlo:                     Mariánska 17, 971 01 Prievidza                                         
Zastúpený:            Ing. Marián Bielický – konateľ spoločnosti                                   
Právna forma:      Spoločnosť s ručením obmedzeným                              
                               zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne                                  
                     Oddiel: Sro    Vložka číslo: 2223/R                                            
Bankové spojenie:VÚB, a.s., pobočka Prievidza              
Číslo účtu:             3218858257/0200        
IBAN:                    SK20 0200 0000 0032 1885 8257                                        
IČO:                       31 579 183                                             
IČ DPH :                SK 2020467350                       

(ďalej len ako „obstarávateľ“) 
 

a 
 

Obchodné meno: BVH, spol. s r.o. 
Sídlo  :   Ulica stavbárov 21, 971 01  Prievidza                    
zastúpený  :            Ing. Ľubomír Brzáč – konateľ spoločnosti 
                                zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne 
                                 Oddiel Sro             Vložka číslo : 3327/R 
Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 
IČO:    35 674 148 
IČ DPH:                SK2020469385 
Číslo účtu :             211711953/7500 
IBAN:   SK54 7500 0000 0002 1171 1953 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 
 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

1. Touto zmluvou sa obstarávateľ zaväzuje, že pre objednávateľa a na jeho účet bude 
uskutočňovať propagáciu jeho služieb a výrobkov pri príležitosti prenájmu nasledovných 
reklamných plôch: 
- Zimný štadión: dĺžka 200 cm x šírka 80 cm, reklama na mantinel z tenkého materiálu na 

plexisklo, 
- Futbalový štadión: dĺžka 185 cm x šírka 95 cm, reklamný banner na vnútorný plot 

s dierkami po obvode. 
2. Náplň činnosti obstarávateľa v súvislosti s touto zmluvou je bližšie špecifikovaná v ustanovení 

článku IV. tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť obstarávateľovi za tieto služby 
plnenie špecifikované v ustanovení článku III. tejto Zmluvy.  

 
                                                                                  II. 

Doba plnenia 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to konkrétne: 

a) pre zimný štadión: od 1.4.2022 do 31.3.2025, 
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b) pre futbalový štadión : od 1.4.2022 do 31.3.2025. 
 

III. 
 Odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmenou za poskytnutý prenájom plôch je podľa tejto zmluvy 
poskytnutie 1400 m2 sietí v hodnote 4 200 € bez DPH objednávateľom obstarávateľovi. 

2. Poskytnutie sietí uvedené v článku III. ods. 1 tejto Zmluvy bude objednávateľom plnené 
k dátumu 1.4.2022. 
                                                                   

IV. 
 Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. K naplneniu predmetu a účelu tejto Zmluvy sa obstarávateľ zaväzuje zabezpečiť s odbornou 
spôsobilosťou v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste propagáciu služieb a dobrého 
mena objednávateľa, a to: 
- umiestnením reklamného materiálu objednávateľa v dohodnutom priestore po celú dobu 

trvania podľa článku II. tejto Zmluvy. 
Obstarávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby pri propagácii loga a ďalších dodaných podkladov 
objednávateľa nedošlo k porušeniu zásad a pravidiel „corporate identity“ objednávateľa ako 
oni k poškodeniu dobrého mena objednávateľa. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť a odovzdať obstarávateľovi všetky potrebné podklady 
nevyhnutné k uskutočňovaniu činnosti obstarávateľa podľa tejto Zmluvy v nižšie uvedených 
termínoch: 
- dodanie propagačného materiálu primeranej veľkosti na svoje náklady a riziko na miesto 

určenia, najneskôr k 1.4.2022, 
- po skončení doby plnenia tejto Zmluvy zabezpečiť na svoje náklady a riziko odnesenie 

propagačného materiálu najneskôr do 5 pracovných dní. 
3. Objednávateľ má právo uskutočniť v priebehu trvania tejto Zmluvy primeranú kontrolu jej 

plnenia a ostatných dohodnutých skutočností. 
4. Objednávateľ je povinný za poskytnuté služby a priestor poskytnúť obstarávateľovi odmenu 

v zmysle podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že na reklamnej ploche bude propagovať svoje služby a výrobky 

a nebude propagovať výrobky a služby tretích subjektov.  
 

V. 
Zánik zmluvy  

1. K ukončeniu tejto Zmluvy dochádza uplynutím času, na ktorý bola táto Zmluva uzavretá. 
2. Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou                              

ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu, a to v dvojmesačnej výpovednej lehote, 
ktorá začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola  výpoveď  druhej 
zmluvnej strane doručená. 

3. V prípade závažného porušenia dohodnutých zmluvných povinností uvedených v článku IV. 
tejto Zmluvy je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť okamžite. 
Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú okamihom doručenia písomného oznámenia druhej 
zmluvnej strane.  

4. V prípade skoršieho ukončenia zmluvy v zmysle článku V. ods. 2 a 3, obstarávateľ nie je 
povinný vrátiť poskytnutú odmenu. 
 

VI.  
Ďalšie ustanovenia 

1. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na 
právnych nástupcov účastníkov Zmluvy, na tretie osoby ktoré by sa účinkami skôr uzavretých 
zmlúv s účastníkmi tejto Zmluvy stali priamo alebo nepriamo účastníkmi aj tejto Zmluvy 

2. Pokiaľ by objednávateľ alebo obstarávateľ z akéhokoľvek dôvodu odstúpili od Zmluvy počas 
jej plnenia, je táto zmluvná strana, ktorá túto situáciu preukázateľne zavinila, povinná druhej 
zmluvnej strane uhradiť všetky preukázateľne vzniknuté náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti 
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s plnením tejto Zmluvy odo dňa podpisu tejto Zmluvy do dňa, kedy jedna zmluvná strana 
písomne oznámila druhej zmluvnej strane, že od tejto Zmluvy odstupuje.  

                                                   
VII. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmeny tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len po vzájomnej dohode, a to formou 
písomného dodatku.  
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
dostane jedno vyhotovenie.  
3. Na právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka.  
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobudne 1.4.2022. 
5. Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité na 
spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto zmluvou s čím 
štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy. 
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a tak ako je vyhotovená zodpovedá ich 
vzájomnej prejavenej vôli, ktorá je slobodná a vážna. Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany zmluvu na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne 
vlastnoručne podpísali. 
 
V Prievidzi dňa        
 
 
Obstarávateľ:                                                                                   Objednávateľ:  
                                                                                                   
               
 
 
                                                                          
 
    Ing. Marián Bielický                                                             Ing. Ľubomír Brzáč                                              
    konateľ spoločnosti                                                               konateľ spoločnosti                                                                      
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