
 
Zmluva o spolupráci a reklame  

Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 
 

TENNIS ARENA s.r.o. 
Sídlo : Rytířská 534/13, 110 00 Praha 1 – Staré Mésto 

IČ : 29152542  

DIČ : CZ29152542 

zastúpený : Ing.Martinom Holišom, konateľom spoločnosti 

(ďalej len Organizátor"„)  

 

 

Správa telovýchovných zariadení - príspevková organizácia mesta Spišská Nová Ves zriadená 

uznesením Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi č. 108 zo dňa 14. 12. 1995 (v skratke tiež 

„STEZ“) 

Sídlo: Za Hornádom 15, 052 01 Spišská Nová Ves 

IČO: 35 514 035 

DIČ: SK2020504398 

zastúpená: Jánom Magdoškom, riaditeľom  

IBAN : SK22 5600 0000 0034 7831 9006 

 (ďalej len „Poskytovateľ"„) 

a 

(spolu tiež ako "zmluvné strany") 

 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Organizátor vyhlasuje, že: 

a) jeho predmetom činnosti je organizovanie a usporadúvanie tenisových zápasov 

a zabezpečovanie činnosti súvisiacich s prípravou a súťažami športovcov v tenise, 

b) nie je známa žiadna prekážka, ktorá by bránila uzatvoreniu tejto zmluvy o nájme. 

 

2. Poskytovateľ vyhlasuje, že :  

a) je správcom časti majetku mesta Spišská Nová Ves, Radničné nám. č. 1, 052 01 Spišská 

Nová Ves, IČO 00 329 614, v zmysle § 6 a § 6a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 

platnom znení, a to vrátane tenisových kurtov, J.Jánskeho 1/A, Spišská Nová Ves, register C 

KN par.č. 1094/44-61   v k. ú. Spišská Nová Ves, súp.č. 3152., zapísané na liste vlastníctva 

č.1. 

b) Poskytovateľ, ako správca majetku mesta, vykonáva  právne  úkony pri správe majetku 

mesta podľa § 6 ods. (4) zák.  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,   

c) nie je mu známa žiadna právna ani faktická prekážka, ktorá by uzavretiu tejto zmluvy 

bránila. 

 

II. Predmet zmluvy 

1. Zverejnenie reklamy poskytovateľa ako Partnera A  tenisového turnaja kat. „B“ mladšieho 

žiactva FISHER SLOVAKIA CUP v časopise Tennis Arena v r. 2016. 

2. Poskytnutie tenisového areálu – tenisových kurtov a reklamných banerov Organizátorovi 

tenisového turnaja kat. „B“ mladšieho žiactva FISHER SLOVAKIA CUP, konaného v dňoch 

8.7.2016 – 11.7.2016 v počte 156 hodín, ktorý je súčasťou série nazvanej : „Tennis Arena Kids 

Tour 2016“. 

 



III. Práva a povinnosti Organizátora 

1. Organizátor  bude uvádzať Poskytovateľa ako „Partner A“ podujatia  :  

 v magazíne Tennis Arena - celostránková inzercia nad rámec Tennis Arena Kids Tour 2016 

 umiestnenie 1 vlastnej plachty partnera (3x1m) počas každého turnaja  

 logo v magazíne Tennis Arena v článkoch súvisiacich s Tennis Arena Kids Tour 2016 

 logo na spravodajskom webovom portále www.tennis-arena-cz (v sekcii partneri) počas celého 

logo konania sa Tennis Arena Kids Tour 2016 

 logo na plagátoch Tennis Arena Kidsl Tour 2016 

 logo na oficiálnych plachtách Tennis Arena Kidsl Tour 2016 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že hodnota plnenia - Zverejnenie reklamy poskytovateľa ako 

Partnera A bude 1500 € bez DPH, 20 % DPH 300 €, 1800 € s DPH (slovom : jedentisícosemsto 

eur). 

 

IV. Práva a povinnosti Poskytovateľa 

1. Umiestni plagáty s logom nájomcu v tenisovom areáli pred a počas konania tenisového turnaja 

2. Umožní nájomcovi zabezpečovať počas turnaja audio, foto a video dokumentáciu. 

3. Umožní nájomcovi a jeho partnerom promo akciu (formou stánku alebo inou formou) 

v priestoroch tenisového areálu počas konania turnaja. 

4. Poskytovateľ poskytne tenisové kurty vo výške 1040 € bez DPH, 20 % DPH 208 €,  1248 € 

s DHP (slovom: jedentisícdvestoštyridsaťosem eur). 

5. Poskytovateľ poskytne a umiestni reklamné banery o rozmeroch 3 x 1 m v priestoroch 

tenisového areálu počas konania turnaja. vo výške 460 € bez DPH, 20 % DPH 92 €, 552 € s DPH 

(slovom päťstopäťdesiatdva eur). 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že hodnota poskytnutého plnenia – kurtov a reklamných banerov 

bude predmetom vzájomného zápočtu za reklamný priestor a mediálnu prezentáciu a propagáciu 

STEZ. Zmluvné strany vystavia faktúry po ukončení podujatia,  a to v rovnakej výške.  

 

V. Spôsob vyrovnania pohľadávok 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky budú vyrovnané vzájomným započítaním do 14 dní 

po podujatí. Na vystavených faktúrach uvedú : Neuhrádzať – vzájomné započítanie. 

 

VI. Doba trvania 

1. Nájomný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 8.7.2016 – 11.7.2016. 

2. Nájomný vzťah končí uplynutím doby nájmu. 

 

VII. Ostatné dojednania 

1. Organizátor zodpovedá za  hnuteľné veci vrátane ich súčastí a príslušenstva, ktoré budú 

umiestnené alebo donesené do priestorov  Poskytovateľa. 

2. Poskytovateľ prehlasuje, že má podľa poistky č. 6561 722 051 poistený  nehnuteľný majetok 

proti možným rizikám.  

 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany si budú písomnosti doručovať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

V prípade ak druhá strana doručenú listovú zásielku neprevezme, táto sa bude považovať za 

doručenú dňom uloženia na príslušnej pošte. 

2. Zmeny a dodatky k tejto zmluvy môžu byť spísané len po dohode oboch zmluvných strán 

formou písomných dodatkov tejto zmluvy. 

3. V prípade, že by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo 

neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných časti zmluvy.  

4. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť po vzájomnej dohode toto ustanovenie iným, 

odpovedajúcim  svojim obsahom účelu zrušeného ustanovenia.   

http://www.tennis-arena-cz/


5. Zmluvné strany prehlasujú že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola uzavretá po 

vzájomnom prejedaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite vážne a zrozumiteľne. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Je vyhotovená v 4 

vyhotoveniach, všetky s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 2 

vyhotovenia.  

7. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 5 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a podľa § 47a zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia na webovom sídle STEZ 

 

 

V Prahe dňa :        V Spišskej Novej Vsi dňa :  

 

 

 

 

Za Organizátora      Za Poskytovateľa:    

   

        

 

 

     

……………………………………                .. ..... ....................................................... .  

                Ing.Martin Holiš      Ján Magdoško, riaditeľ STEZ 

                      

            


