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ZMLUVA O REKLAME 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva”) 

 

uzavretá medzi: 

Obchodné meno: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 

Sídlo: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava 
IČO: 00682420 

DIČ: 2020804478 
IČ DPH: 

Banka: 

IBAN 

SK2020804478 

 

v mene spoločnosti koná: Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA, predseda predstavenstva 

Ing. Roland Štadler, podpredseda predstavenstva 

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
č. 3010/B,  

(„Objednávateľ”) 
 

a 

 
Názov inštitúcie: 

Sídlo: 

Slovenská obchodná a priemyselná komora (ďalej len 

„SOPK“) 
Grösslingová 4, 816 03  Bratislava 

IČO: 
DIČ: 

IČ DPH 

30842654 
2020815236 

SK202081523 

Banka: 

IBAN: 

         

 

v mene inštitúcie koná: 

 

Ing. Martin Hrivík 

generálny tajomník 

(„Poskytovateľ” alebo 

„Dodávateľ“) 

 

(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany” alebo osobitne „Zmluvná strana”) 
 

1 PREDMET  A ÚČEL ZMLUVY 

1.1 Touto Zmluvou sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť reklamu 

Objednávateľa formou propagácie obchodného mena a loga Objednávateľa pri 

príležitosti konania ekonomickej konferencie „Očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky 
v roku 2022“, ktorá sa z dôvodu obmedzenia organizovania hromadných podujatí kvôli 

pandémii COVID-19 uskutoční formou online prenosu dňa 27.1.2022 (ďalej aj ako 
„konferencia“), spôsobom v súlade s touto Zmluvou (ďalej len ako „reklama“).  

1.2 Poskytovateľ sa v zmysle bodu 1.1 tejto Zmluvy zväzuje:  

1.2.1 umiestniť logo a obchodné meno Objednávateľa v publikácii „Základné 
makroekonomické rámce vývoja ekonomiky Slovenska v roku 2022“ vydanej ku 

konferencii (Objednávateľ je povinný doručiť logo a obchodné meno  

Poskytovateľovi najneskôr jeden týždeň pred začiatkom konania konferencie), 
v pozvánke vydanej ku konferencii (Objednávateľ je povinný doručiť logo 

a obchodné meno Poskytovateľovi najneskôr jeden týždeň pred začiatkom konania 
konferencie) a na reklamnom paneli prebiehajúcom na dolnej lište obrazovky počas 
konania online prenosu z konferencie;  
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1.2.2 upozorniť Objednávateľa písomnou formou na každý prípadný problém nesúladu 

realizácie reklamy s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo 
s obchodnými pravidlami a zvyklosťami marketingovej, podnikovej a mediálnej 

komunikácie, súvisiacimi s plnením podľa tejto Zmluvy. V prípade, že Poskytovateľ 
túto povinnosť nedodrží, preberá na seba plnú zodpovednosť za danú činnosť. 

1.2.3 vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi dôkazovú fotodokumentáciu z realizácie 

reklamy, (ďalej len spoločne ako „dôkazová dokumentácia z realizácie 
reklamy“). Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ zašle dôkazovú 

dokumentáciu z realizácie reklamy na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy najneskôr s faktúrou podľa bodu 3.4. tejto Zmluvy.  

1.2.4 realizovať reklamu len takým spôsobom, na ktorom môže mať Objednávateľ      

odôvodnený záujem, t.j. najmä spôsobom dôstojným, efektívnym a spĺňajúcim účel 
reklamy. 

1.2.5 porušenie, alebo nesplnenie povinností uvedených v bodoch 1.2.1 – 1.2.4  Zmluvy 
sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

1.3 Poskytovateľ je povinný pri realizácii reklamy postupovať v súlade so zákonom č. 

147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

1.4 Poskytovateľ je povinný pri realizácii reklamy podľa tejto Zmluvy záväzky vyplývajúce 
zo Zmluvy plniť riadne a včas v zmysle podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

 

2 PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje: 

2.1.1 poskytnúť Poskytovateľovi podklady potrebné na realizáciu povinností uvedených v  
článku 1 Zmluvy, a to v zmysle termínov a podmienok uvedených v Zmluve, 

2.1.2 zaplatiť za realizáciu reklamy na základe riadneho a včasného splnenia podmienok 

Poskytovateľom uvedených v tejto Zmluve cenu uvedenú v tejto Zmluve 
a vzájomne dohodnutú Zmluvnými stranami. 

2.2 Objednávateľ je oprávnený počas platnosti tejto Zmluvy priebežne kontrolovať plnenie 

povinností Poskytovateľa vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj požadovať informácie o ich 
plnení od Poskytovateľa. 

 

3 CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi za predmet plnenia podľa článku 1 

bodu 1.2.1. až 1.2.4. tejto Zmluvy cenu vo výške: 1.000,- EUR bez DPH slovom: jeden 
tisíc eur, na základe doručenej faktúry (ďalej len „cena“). 

V prípade, ak Poskytovateľ zrealizuje len čiastkové plnenie predmetu zmluvy, 

Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi za toto plnenie len cenu zodpovedajúcu tomuto 
plneniu, v zmysle článku 1.2 Zmluvy. 

3.2 Obsah ceny 

V cene sú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví, 

zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzkov Poskytovateľa podľa tejto 
Zmluvy. 

3.3 DPH 

DPH bude pripočítaná k cene vo výške stanovenej platným zákonom č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) 
v deň vzniku daňovej povinnosti. 

3.3.1 Dodávateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi vopred ak je to možné, inak 

najneskôr do 2 pracovných dní od vzniku oznamovanej skutočnosti že: 
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• nezaplatí DPH alebo jej časť súvisiacu s úhradou podľa tejto Zmluvy, 

• sa stal/stane neschopným zaplatiť akúkoľvek inú DPH alebo jej časť v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení ( ďalej 

aj ako „zákon o DPH“), 

• protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického 
opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka a/alebo, 

• je zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali 

dôvody na zrušenie registrácie pre DPH vedenom na portáli Finančnej správy 
SR. 

 

3.3.2 Skutočnosti uvedené podľa predchádzajúceho bodu 3.3.1 je Dodávateľ povinný 
oznámiť Objednávateľovi zároveň pri: 

dodaní zákazky alebo jej časti, a/alebo, 
aj pri doručení faktúry /daňového dokladu na základe ktorého má byť zaplatená 

cena/odmena za dodaný predmet zmluvy. 

 

3.3.3 V prípade, ak: 

• Dodávateľ nedodrží svoj záväzok podľa bodu 3.3.1 Zmluvy a/alebo, 

• nastane akákoľvek skutočnosť, na základe ktorej vznikne Objednávateľovi 

zákonné ručenie za Dodávateľa podľa zákona o DPH a /alebo, 

• podľa zistenia Objednávateľa je Dodávateľ zverejnený v zozname platiteľov 
dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre 

DPH vedenom na portáli Finančnej správy SR, 

 

Objednávateľ: 

a) nie je povinný prevziať zákazku alebo jej časť podľa Zmluvy, pričom sa zmluvné 

strany dohodli, že zo strany Objednávateľa nedôjde k porušeniu Zmluvy, 
nedostane sa do omeškania s plnením akejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 

a Dodávateľ nie je oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi žiadne zmluvné 
alebo zákonné sankcie a/alebo zodpovednosť za škodu a /alebo, 

b) je oprávnený od Zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou a/alebo, 
c) nie je povinný zaplatiť vyhotovenú a/alebo doručenú faktúru podľa tejto Zmluvy, 

pričom sa zmluvné strany dohodli, že zo strany Objednávateľa nedôjde 

k porušeniu Zmluvy, nedostane sa do omeškania s plnením akejkoľvek povinnosti 
podľa tejto Zmluvy a Dodávateľ nie je oprávnený uplatniť voči Objednávateľovi 

žiadne zmluvné alebo zákonné sankcie a/alebo zodpovednosť za škodu a/alebo, 
d) je oprávnený žiadať od Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

zodpovedajúcej výške odmeny dohodnutej podľa tejto Zmluvy a/alebo, 

e) je oprávnený poukázať Dodávateľovi na účet iba dohodnutú cenu zmluvného 
plnenia bez DPH. V tomto prípade Objednávateľ sumu zodpovedajúcu výške DPH 

z ceny zmluvného plnenia uvedenú na faktúre poukáže (i) v zákonom stanovenej 
lehote splatnosti dane alebo (ii) po lehote splatnosti dane, avšak pred tým ako je 

vydané rozhodnutie podľa § 69b zákona o DPH priamo na osobný daňový účet 
Dodávateľa vedený v Štátnej pokladnici zistený prostredníctvom portálu vedenom 

daňovou sekciou Finančného riaditeľstva SR. Objednávateľ platbu DPH na osobný 

daňový účet Dodávateľa označí náležitým spôsobom podľa všeobecne záväzného 
predpisu, oznámi správcovi dane číslo faktúry z ktorej DPH uhrádza a 

identifikačné číslo Dodávateľa. Pre vylúčenie pochybností úhradou dohodnutej 
ceny zmluvného plnenia bez DPH na účet Dodávateľa a sumy zodpovedajúcej 

výške DPH na osobný daňový účet Dodávateľa sa rozumie povinnosť 
Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi fakturovanú cenu za splnenú. 

 

3.3.4 Objednávateľ je oprávnený na postup podľa predchádzajúceho bodu 3.3.3. aj vtedy, 
ak bol dôvod jeho uplatnenia dodatočne odstránený. 
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3.3.5 Uplatnené zmluvné sankcie nemajú vplyv na povinnosť Dodávateľa vrátiť 

Objednávateľovi to, čo Objednávateľ plnil ako ručiteľ za Dodávateľa podľa zákona 
o DPH. 

3.3.6 Dodávateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi v plnom rozsahu sumu, ktorú zaplatí 
Objednávateľ ako ručiteľ na základe rozhodnutia daňového úradu podľa zákona 

o DPH (ďalej aj ako „nezaplatená daň“), v lehote 8 (ôsmich) dní od doručenia výzvy 
Objednávateľa. 

3.3.7 V prípade, ak je Dodávateľ v omeškaní s vrátením nezaplatenej dane alebo jej časti 

Objednávateľovi, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi na základe jeho výzvy úrok 
z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov. 

 

3.4 Platobné podmienky 

3.4.1 Fakturácia sa vykoná v súlade so Zákonom o DPH. Faktúra musí obsahovať  
dohodnuté náležitosti a náležitosti vyžadované v zmysle platného Zákona  o DPH.  

  Okrem údajov určených Zákonom o DPH musí každá faktúra obsahovať:  

• názov tejto Zmluvy a dátum jej uzatvorenia, 

• deň odoslania faktúry, 

• označenie peňažného ústavu a číslo účtu Poskytovateľa, 

• odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene 

Poskytovateľa. 

3.4.2 K faktúre je Poskytovateľ povinný predložiť kópiu dôkazovej dokumentácie            
z realizácie reklamy. 

3.4.3  Platby budú uskutočnené v plnej výške, v eurách a to najneskôr v deň splatnosti     

faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom   

o DPH alebo stanovené náležitosti nie sú uvedené správne v súlade s platnou  
legislatívou alebo údaje vo faktúre nie sú uvedené v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť 
Poskytovateľovi bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti 

faktúry a začne plynúť až dňom doručenia novej faktúry, ktorá spĺňa požiadavky 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3.4.4 Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po splnení predmetu zmluvy a                                                                                               

povinností uvedených v bodoch 1.2.1 až 1.2.4 a je povinný doručiť Objednávateľovi 
faktúru najneskôr do piatich (5) dní od jej vystavenia. Faktúra je splatná do 14 
(štrnásť) dní odo dňa jej doručenia do sídla Objednávateľa. 

 

4 UKONČENIE ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

4.1 Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že Zmluva zaniká: 

4.1.1 realizáciou predmetu Zmluvy a splnením súvisiacich zmluvných povinností 
Zmluvných strán, 

4.1.2 písomnou dohodu Zmluvných strán, 

4.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy podľa odseku 4.2 Zmluvy. 

4.2 Ktorákoľvek Zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od Zmluvy v nasledovných  
prípadoch: 

4.2.1 druhá Zmluvná strana poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené 

Zmluvou nie podstatným spôsobom a napriek písomnému  upozorneniu nevykoná 
nápravu v lehote stanovenej  Objednávateľom v tomto upozornení, 

4.2.2 druhá Zmluvná strana opakovane (dvakrát a viac) poruší zákonné povinnosti  alebo 
povinnosti  ustanovené Zmluvou, 
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4.2.3 druhá Zmluvná strana poruší zákonné povinnosti alebo povinnosti ustanovené 

Zmluvou podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä 
porušenie takto výslovne definované  v Zmluve, 

4.2.4 Poskytovateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého 
obchodného styku, dopustí sa nekalo-súťažného konania, koná v rozpore 

s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojim konaním 
poškodzuje dobré meno a oprávnené záujmy Objednávateľa. 

4.3 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, odstúpenie od Zmluvy je účinné  dňom  
doručenia oznámenia o odstúpení  druhej  Zmluvnej strane.  

V prípade odstúpenia od Zmluvy si Zmluvné strany dohodnú do 15 dní spôsob 
vysporiadania záväzkov z ukončeného záväzkového vzťahu. V prípade chýbajúcej 

dohody Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi len za tie plnenia, ktoré boli 
preukázateľne vykonané ku dátumu účinnosti ukončenia Zmluvy za predpokladu, že 
takéto čiastočné plnenie má pre Objednávateľa zmysel a má oň záujem. 

 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

5.1 Zmeny a doplnenia 

Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe 

dohody obidvoch Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov 
k Zmluve podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. 

5.2 Oznámenia a komunikácia  

Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami podľa tejto 

Zmluvy sa uskutočňuje písomne, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou 
službou, faxom alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením 

príslušnej Zmluvnej strane; v prípade oznámenia faxom alebo e-mailom sú Zmluvné 

strany povinné najneskôr do 3 dní doručiť originály listín a to na adresy, ktoré 
Zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto Zmluvy. 

Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne a neovplyvňujú jej 
výklad. 

5.3 Prejav vôle 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred je podpísaním prečítali, že bola 

uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie v tiesni 
ani za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez 
akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom vedomí podpisujú. 

5.4 Spory 

Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto Zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému 

súdu Slovenskej republiky v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych  
predpisov platných v SR. 

5.5 Rozhodujúce právo 

Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, 

ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. 

5.6 Účinnosť 

Táto Zmluva nadobúda  platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni  jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv 

vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že 
zverejnenie Zmluvy zabezpečí Objednávateľ bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných 

dní od jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Poskytovateľ súhlasí so 
zverejnením Zmluvy v celom jej znení vrátane jej prípadných príloh  v zmysle zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „zákon“), 
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pričom vyhlasuje, že Zmluva neobsahuje informácie, ktoré by nebolo možné zverejniť 

resp. sprístupniť v zmysle zákona a to najmä obchodné tajomstvo, bankové 
tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. a v prípade, že také informácie obsahuje dáva 

Objednávateľovi súhlas tieto informácie v zmysle zákona zverejniť resp. sprístupniť. V 
prípade, ak Zmluvné strany nezverejnia túto Zmluvu v zmysle zákona a v zmysle 

§ 47a Občianskeho zákonníka v lehote troch mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto 

Zmluvy platí, že k uzatvoreniu tejto Zmluvy nedošlo a Zmluvné strany nie sú touto 
zmluvou viazané. 

5.7 Právne predpisy 

Právny vzťah založený touto Zmluvou sa riadi dojednaniami Zmluvných strán.  

5.8 Vyhotovenia 

Táto Zmluva je napísaná v 4 vyhotoveniach rovnakej platnosti a záväznosti, z ktorých 
každá Zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.  

 

 

 
 

V Bratislave, dňa                                                     V Bratislave, dňa  
               

 
 

V mene a za Objednávateľa: 

 

V mene a za Poskytovateľa: 

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 SOPK, Bratislava 
 

 
 

 

Mgr. Bc. Peter Dávid, MBA 
predseda predstavenstva 

 Ing. Martin Hrivík 
generálny tajomník 

 
 

 

 

 

Ing. Roland Štadler 
podpredseda predstavenstva 

  

 


