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Z M L U V A O SPOLUPRÁCI
uzavretá medzi:
Klubom slovenských turistov, o. z., Záhorského 33, 831 03 Bratislava
Zastúpená:
Peter Perhala, predseda
IČO:
00688312
DIČ:
2020898935
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
11484266/0900
Občianske

združenie

registrované

na MV SR pod č.

VVS/1-909/90-107-5

ďalej len „KST"
a
Inventi, s. r. o., Poľná 43, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpená:
Ing. Zuzana Jóbová, konateľ
IČO:
45453446
DIČ:
2023015830
IČDPH:
SK2023015830
Bankové spojenie:
Tatrabanka a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu:
2928840030/1100
Právnická

osoba zapísaná

v OR Okresného

súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka:

18082/S

ďalej len „Inventi"
Článok 1
PREDMET ZMLUVY
1.1 Predmetom tejto zmluvy je prenájom priestoru na hlavnej stránke internetového sídla KST
(ďalej len hlavnej stránke) a na podujatiach v rozsahu uvedenom v bode 1.2. Inventi sa
zaväzuje KST zaplatiť odplatu dohodnutú v bode 3.1 tejto zmluvy.
1.2 Pod plnením za účelom propagácie značky PG sa rozumie::
- umiestnenie banneru 300 x 600 na hlavnej stránke KST,
- umiestnenie informačného článku na hlavnej stránke internetového sídla KST,
- branding hlavnej stránky KST, formou obrázka na hlavnej stránke obsahujúceho aj motív
značky Pharmaton Geriavit (PG), (branding = dekorovanie plochy alebo priestoru logom
značky).
- záložka v hlavnej lište, kliknutie na záložku sprístupní informáciu o súťaži.
- distribúcia voucherov na regionálne rady KST (10.000 ks) - zabezpečí Inventi, s.r.o.,
- prezentácia na troch podujatiach KST, ktorá bude pozostávať z: umiestnenia makety
produktu (4 ks) a prezentačného stolíka, pri ktorom bude kompetentná osoba poskytovať
informácie o produkte PG - zabezpečí na zodpovednosť spoločnosti Inventi, s. r. o., tretia
strana (reprezentant značky PG), umiestnenia propagačných materiálov do tašiek, ktoré
účastníci dostanú (dodá PG, zabezpečí KST)

Článok 2
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
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2.1 Všetky materiály, vouchery, ako aj obsah umiestnený na internetovej stránke dodá Inventi.
Banner a branding hlavnej stránky musí byť z vizuálneho hľadiska odsúhlasený KST.
2.2 KST sa zaväzuje, že plnenie uvedené v bode 1.2 Článku 1, 1 . - 6 . odrážka, bude realizované
počas celej doby platnosti zmluvy.
2.3 Prípadné zmeny v plnení sa môžu uskutočniť iba po vzájomnom písomnom súhlase zmluvných
strán (dodatkom).
2.4 KST sa zaväzuje, že počas trvania zmluvného vzťahu neposkytne rovnaké alebo podobné
plnenie inej značke, ktorá môže byť vnímaná ako konkurenčná značka PG.
2.5 Inventi sa zaväzuje dodať podklady na internetovú stránku minimálne 3 pracovné dni pred
začiatkom plnenia. Oneskorené umiestnenie dodaného obsahu na internetovú stránku
v dôsledku neskorého dodania podkladov od Inventi sa nepovažuje za porušenie zmluvných
dohovorov zo strany KST.
2.6 V prípade neplnenia zmluvných povinností KST počas celej doby trvania zmluvného vzťahu má
Inventi nárok na vrátenie časti odmeny určenej pomerom počtu dní nesplnenia povinnosti a
celkového počtu dní trvania zmluvy. Za každý deň, v ktorý KST nesplní čo i len jednu
povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je KST spoločnosti Inventi, s. r. o., povinný vrátiť 1/275 zo
zmluvnej odmeny. Vrátenie uvedenej časti odmeny je splatné k poslednému dňu účinnosti
zmluvy.

Článok 3
ODPLATA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY
3.1 Inventi sa zaväzuje zaplatiť KST zmluvnú odmenu vo výške 5 000 EUR (slovom päťtisíc).
3.2 Zmluvná odmena bude zaplatená na základe fakturácie KST. Fakturácia ako aj zdaniteľné
plnenie sa uskutočnia v deň umiestnenia obsahu na internetovú stránku KST. Splatnosť faktúry
je 14 dní od vystavenia.
v

Článok 4
DOBA PLATNOSTI ZMLUVY
4.1 Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.4.2012 do 31.12.2012.
Článok 5
SKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
5.1 Zmluvný vzťah zaniká:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) zánikom jednej zo zmluvných strán, bez právneho nástupcu,
c) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá,
d) vyhlásením konkurzu na majetok ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo zamietnutím návrhu
na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
e) vstupom ktorejkoľvek zmluvnej strany do likvidácie.

5.2 Zmluvu nie je možné vypovedať.
5.3 Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, v prípade jej podstatného
porušenia druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane.

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1 Všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté, budú riešené
predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, všetky spory budú rozhodnuté
príslušným súdom Slovenskej republiky za použitia slovenského práva.
6.2 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými právnymi predpismi
platnými na území SR.
6.3 Akékoľvek zmeny alebo dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané písomne a schválené
podpisom oboch zmluvných strán. Neboli prijaté žiadne vedľajšie dojednania. Takéto zmeny
alebo dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
6.4 Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvných podmienok, ktoré sú obsahom
tejto zmluvy, na základe ich slobodnej a pravej vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
6.5 Táto zmluva je vypracovaná v slovenskom jazyku, pričom všetky vyhotovenia majú platnosť
originálu.
6.6 Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 1
vyhotovenie.
V Bratislave dňa 30.3.2012

V Banskej Bystrici, dňa 29.3.2012

KLUB SLOVĽNSKÝCH TURISTOV
Záhorského 33, 831 03 Bratislava

Klub slovenských turistov
zast. Peter Perhala, predseda

zast. Ing. Zuzana Jóbová, konateľ

