Zmluva o charitatívnej reklame č. 202003
uzatvorená v súlade s § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
Zadávateľ reklamy:
názov:
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IBAN:
(ďalej len „Zadávateľ“)

madebythe: s.r.o.
Staré Grunty 6347/18
Ivan Zaťko, konateľ
51 178 401
2120630952
SK2883300000002801328355

a
Prijímateľ reklamy:
názov:
Klub slovenských turistov (ďalej KST)
so sídlom:
Záborského 33, 831 03 Bratislava
v zastúpení:
Ing. Peter Dragúň, predseda
IČO:
00 688 312
bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK46 0900 0000 0000 1148 4266
e-mail:
(ďalej len „Prijímateľ“ a spoločne len “Zmluvné strany”)
Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v
súlade s § 12 ods. 3 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení
neskorších predpisov zmluvu o charitatívnej reklame v nasledovnom znení:

Článok I.
1. Zadávateľ poskytne Klubu slovenských turistov, sumu 3380,- EUR na zabezpečenie charitatívnej
reklamy svojej firmy resp. jej výrobkov, alebo služieb na webovej resp. facebookovej stránke KST.
2. Prijímateľ t.j. Klub slovenských turistov sa zaväzuje po vzájomnej dohode zverejniť charitatívnu
reklamu Zadávateľa a to zverejnením názvu firmy v termíne medzi 1.10.2020 až 1.10.2021.
3. Prijímateľ sa zaväzuje odplatu za zrealizovanú charitatívnu reklamu a propagáciu uvedenú v bode
1. použiť za podmienok stanovených v Zmluve výlučne na charitatívne a verejnoprospešné účely a
to konkrétne ochranu a tvorbu životného prostredia v súlade so zákonom 34/2002 Z.z. o nadáciách.

Článok II.
1. Zadávateľ uhradí cenu charitatívnej reklamy prevodom na účet Prijímateľa v termíne do 30.3.2021.
2. Prijímateľ prehlasuje, že má oprávnenie získavať finančné prostriedky za charitatívnu reklamu v
zmysle § 12 ods. 3 písm. a) Zákona o dani z príjmov.
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Článok III.
1. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a že tak, ako bola
vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli a na dôkaz súhlasu s jej obsahom a znením
ju podpisujú.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody Zmluvných strán formou písomných
dodatkov k Zmluve.
3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží jeden.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
5. Zadávateľ vyjadruje súhlas v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a informácií
Prijímateľom. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov. Tieto údaje je Zadávateľ
oprávnený využiť na účely evidencie Prijímateľa. Tento súhlas je ho možné kedykoľvek písomne
odvolať.

V Bratislave, dňa 1.10.2020

V Bratislave, dňa 1.10.2020

Za Zadávateľa:
Ivan Zatko, konateľ

Za Prijímateľa:
Ing. Peter Dragúň, predseda
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