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ZMLUVA O PARTNERSTVE
Č. 1736 2016/070
obchodné meno: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
sídlo:
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
IČO:
31 340 822
DIČ:
2020341455
IČ DPH: SK2020341455
registrácia:
obchodný register Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sa, vložka číslo 499/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Ján Barczi, predseda predstavenstva a Ing. Peter Vanek, člen
predstavenstva
osoba oprávnená na konanie vo veci realizácie tejto Zmluvy: Ing. Veronika Manduchová
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
IBAN:
SK17 1100 0000 0026 2102 0708
(ďalej aj len ako "TIPOS" alebo "spoločnosť TIPOS" v príslušnom gramatickom tvare)

a
obchodné meno: Slovenský zväz judo
sídlo:
Junácka 6, 832 80 Bratislava
IČO:
17308518
DIČ:
2021856199
IČ DPH: Nie je platcom DPH
registrácia:
M V SR č. VVs/1-900/90-339-7
konajúca prostredníctvom: Mgr. Ján Krišanda, konateľ
osoba oprávnená na konanie vo veci realizácie tejto Zmluvy: Mgr. Ján Krišanda
bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.
IBAN:
SK02 3100 0000 0040 4003 2101
(ďalej aj len ako "PARTNER" v príslušnom gramatickom tvare)
(TIPOS a PARTNER ďalej aj len ako "Zmluvné
v príslušnom gramatickom tvare)

strany" alebo jednotlivo "Zmluvná

strana"

NAKOĽKO
A. Spoločnosť TIPOS má záujem o svoju prezentáciu realizáciou práva na prezentáciu definovanom
touto zmluvou v určenom projekte za účelom podpory, udržania a posilňovania známosti svojej
značky a produktov, dobrej povesti a iných práv súvisiacich s činnosťou spoločnosti TIPOS,
pozitívneho vnímania spotrebiteľmi a verejnosťou a tým pozicioningu na trhu, za účelom
dosiahnutia, zabezpečenia, udržania a zvýšenia svojich príjmov a
B. Zmluvné strany majú záujem definovať svoje práva a povinnosti pri plnení predmetu tejto zmluvy
o partnerstve, a to tak, aby tieto boli vyvážené a zodpovedajúce postaveniu oboch Zmluvných
strán, s prihliadnutím na ochranu dobrej povesti spoločnosti TIPOS,
Zmluvné strany sa s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka
dohodli v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka na tejto Zmluve o partnerstve (ďalej aj len ako
"Zmluva" v príslušnom gramatickom tvare):
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ČLANOK1
DEFINÍCIE
1.1
Dôverné
(i)

V tejto Zmluve majú nižšie uvedené pojmy nižšie uvedené významy:
informácie
Dôvernými informáciami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú všetky informácie, údaje alebo
iné skutočnosti, o ktorých sa Zmluvná strana dozvedela na základe a/alebo v spojení s touto
Zmluvou alebo Projektom.

Občiansky zákonník
(ii)
Občianskym zákonníkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení.
Obchodný zákonník
(iii)
Obchodným zákonníkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení.
Oprávnený výdavok
(iv)
Oprávneným výdavkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie akýkoľvek a každý výdavok
(náklad) uvedený v Rozpočte, vynaložený PARTNEROM na Projekt, ktorý spĺňa podmienky
daňovej uznateľnosti v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä, ale
nielen, v súlade so Zákonom o dani z príjmov a Zákonom o dani z pridanej hodnoty.
Platba
(v)
Platbou sa na účely tejto Zmluvy rozumie peňažné plnenie spoločnosti TIPOS v prospech
PARTNERA, určené výlučne na úhradu vymedzených Projektových výdavkov, vypočítané
ako súčet Projektových výdavkov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 3 tejto Zmluvy; štruktúra
Platby v členení na Projektové výdavky je uvedená v prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
Právo na prezentáciu
(vi)
Právom na prezentáciu sa na účely tejto Zmluvy rozumie akýkoľvek a každý priestor alebo
médium v akejkoľvek podobe a forme, umožňujúci propagáciu spoločnosti TIPOS pri
realizácii Projektu; rozsah Práva na prezentáciu pre spoločnosť TIPOS je uvedený v bode 3.7
a v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Hodnota Práva na prezentáciu je Zmluvnými stranami určená vo
výške sumy uznaných Projektových výdavkov, t.j. Projektových výdavkov ktorých suma je
uhrádzaná spoločnosťou TIPOS v rozsahu a spôsobom podľa tejto Zmluvy. Táto hodnota
Práva na prezentáciu sa považuje za základ dane pre účely Zákona o dani z pridanej hodnoty.
Projekt
(vii)
Projektom sa na účely tejto Zmluvy rozumie súhrn aktivít PARTNERA uvedených v prílohe
č. 1 tejto Zmluvy.
Projektový výdavok
(viii) Projektovým výdavkom sa na účely tejto Zmluvy rozumie akýkoľvek a každý Oprávnený
výdavok, uvedený v prílohe č. 3 tejto Zmluvy.
Rozpočet
(ix)
Rozpočtom sa na účely tejto Zmluvy rozumie súhrn predpokladaných Oprávnených výdavkov
potrebných na realizáciu Projektu, uvedený v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
Termín kontroly
(x)
Termínom kontroly sa na účely tejto Zmluvy rozumie akýkoľvek a každý dátum uvedený
v prílohe č. 3 tejto Zmluvy ako dátum, ku ktorému najneskôr je PARTNER povinný
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preukázať riadne vynaloženie Projektových výdavkov. Za Termín kontroly pre účely Práva na
prezentáciu sa považuje akýkoľvek a každý dátum uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy.
Zákon o dani z pridanej hodnoty
(xi)
Zákonom o dani z pridanej hodnoty sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
Zákon o dani z príjmov
(xii)
Zákonom o dani z príjmov sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 595/2003 Z.z. o dani
z príjmov v platnom znení.
Zákon o verejnom obstarávaní
(xiii) Zákonom o verejnom obstarávaní sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

ČLÁNOK 2
PREDMET ZMLUVY
2.1

Zmluvné strany sa dohodli na postupe pri realizácii Projektu a úprave vzájomných práv
a povinností súvisiacich s Projektom, vrátane úpravy Práva na prezentáciu.

2.2

Spoločnosť TIPOS na základe tejto Zmluvy nadobúda Právo na prezentáciu pri realizácii
Projektu za účelom podpory, udržania a posilňovania známosti svojej značky a produktov,
dobrej povesti a iných práv súvisiacich s činnosťou spoločnosti TIPOS, pozitívneho vnímania
spotrebiteľmi a verejnosťou a tým pozicioningu na trhu, za účelom dosiahnutia, zabezpečenia,
udržania a zvýšenia príjmov spoločnosti TIPOS.

ČLÁNOK 3
ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
Záväzok na poskytnutie Platby
3.1

Spoločnosť TIPOS sa zaväzuje poskytnúť PARTNEROVI Platbu za plnenie a zaplatenie sumy
uznaných Projektových výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou Projektu, a to
výlučne za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v súlade s účelom tejto Zmluvy,
vymedzenom v jej preambule. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek iné
výdavky, okrem Projektových výdavkov, nebudú spoločnosťou TIPOS uhradené.
Záväzok na realizáciu Projektu
3.2

PARTNER sa zaväzuje Projekt uskutočniť riadne a včas.

Záväzok na vynaloženie a preukázanie vynaloženia Projektových

výdavkov

3.3

PARTNER sa zaväzuje pri realizácii Projektu vynaložiť Projektové výdavky v súlade
s Projektom ako aj právnymi predpismi a preukázať spoločnosti TIPOS reálnosť
deklarovaných plnení a riadne zaplatenie Projektových výdavkov najneskôr v Termíne
kontroly. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že PARTNER nie je povinný
vynaložiť Projektové výdavky, v takom prípade však nemá žiadny nárok na Platbu a v prípade
úhrady zálohy je takúto povinný spoločnosti TIPOS bez zbytočného odkladu vrátiť.
Právo na prezentáciu
3.4
PARTNER je povinný bezodkladne zabezpečiť, aby spoločnosť TIPOS mohla neobmedzene
využiť Právo na prezentáciu v rozsahu určenom podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy a toto Právo
na prezentáciu PARTNER spoločnosti TIPOS v určenom rozsahu poskytuje. PARTNER je
rovnako povinný bezodkladne a bezodplatne zdokumentovať využitie Práva na prezentáciu zo
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strany spoločnosti TIPOS a takúto dokumentáciu predložiť spoločnosti TIPOS v príslušnom
Termíne kontroly podľa prílohy č. 4 tejto Zmluvy.
Ochrana dobrej povesti spoločnosti TIPOS
3.5
PARTNER je povinný počas celej doby realizácie Projektu chrániť dobrú povesť spoločnosti
TIPOS a informovať j u o akejkoľvek skutočnosti súvisiacej s Projektom, ktorá by mohla
takúto dobrú povesť ohroziť alebo poškodiť. V prípade, ak spoločnosť TIPOS má odôvodnene
za to, že akákoľvek skutočnosť súvisiaca s Projektom je spôsobilá ohroziť alebo poškodiť jej
dobrú povesť, spoločnosť TIPOS je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie
sumy zaplatenej Platby v plnej výške; tým nie je dotknuté právo spoločnosti TIPOS na
náhradu spôsobenej škody.
Spôsob realizácie Projektu
3.6
PARTNER je povinný realizovať a/alebo zabezpečiť realizáciu Projektu s odbornou
starostlivosťou, s prihliadnutím na obsah Projektu a ochranu dobrej povesti spoločnosti
TIPOS.
Oprávnenie spoločnosti TIPOS
3.7
Právom na prezentáciu spoločnosti TIPOS je pre účely tejto Zmluvy aj oprávnenie počas doby
platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj po jej skončení, informovať tretie osoby o svojej
účasti na Projekte ako partnera Projektu, a to akýmkoľvek spôsobom a formou, vrátane práva
na použitie prípadného loga Projektu alebo iného, právom chráneného, označenia Projektu,
s čím PARTNER bez výhrad súhlasí. PARTNER je súčasne povinný bezodkladne
a bezodplatne poskytnúť spoločnosti TIPOS najneskôr do 5 (piatich) kalendárnych dní odo
dňa účinnosti tejto Zmluvy dokumentáciu umožňujúcu využitie loga Projektu alebo iného
označenia, spojeného s Projektom.
Zákaz
3.8

subdodávok
PARTNER nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TIPOS
použiť na plnenie akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto Zmluvy tretiu osobu; rovnako
nie je PARTNER oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti TIPOS
realizovať Projekt, čiastočne alebo úplne, prostredníctvom tretej osoby.

Povinnosť súčinnosti
3.9
Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomne nevyhnutnú súčinnosť potrebnú na úspešnú
propagáciu spoločnosti TIPOS ako partnera Projektu.
Oprávnenie na konanie
3.10
Zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu po uzatvorení tejto Zmluvy budú vzájomne
informovať o osobách, ktoré sú nimi poverené na výkon práv a povinností vyplývajúcich
z tejto Zmluvy ako aj na akúkoľvek komunikáciu súvisiacu s touto Zmluvou, ak tieto osoby
nie sú definované už priamo touto Zmluvou. O výmene takejto osoby je príslušná Zmluvná
strana povinná informovať bezodkladne druhú Zmluvnú stranu.
Porušenie záväzku uskutočniť Projekt riadne
3.12
Ak Projekt nie je uskutočnený riadne, t.j. v prípade, ak bol pri realizácii Projektu porušený zo
strany PARTNERA akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis a PARTNER ani na výzvu
neodstráni toto porušenie, je spoločnosť TIPOS oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť
a požadovať vrátenie sumy zaplatenej Platby v plnej výške. Toto právo zostáva spoločnosti
TIPOS zachované aj po ukončení realizácie Projektu. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti
TIPOS na náhradu spôsobenej škody.
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Porušenie záväzku uskutočniť Projekt včas
3.13
Ak Projekt nie je uskutočnený včas, t . j . v súlade s časovým harmonogramom, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tejto Zmluvy označenú ako Projekt, a PARTNER Projektu nenavrhne spoločnosti
TIPOS nový časový harmonogram, ktorý spoločnosť TIPOS akceptuje, spoločnosť TIPOS je
oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie sumy zaplatenej Platby v plnej
výške. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti TIPOS na náhradu spôsobenej škody. Pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že spoločnosť TIPOS nie je povinná akceptovať
akýkoľvek nový časový harmonogram predložený PARTNEROM, a to aj bez uvedenia
dôvodu.

ČLÁNOK 4
PARTNERSTVO
Účel Platby
4.1
Platbu uhradenú spoločnosťou TIPOS v prospech PARTNERA na základe ním vystavenej
faktúry podľa bodu 6.4 tejto Zmluvy je PARTNER oprávnený použiť výlučne iba na úhradu
Projektových výdavkov a príslušnej dane z pridanej hodnoty. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane použije aj na akúkoľvek zálohu uhradenú v prospech PARTNERA.
Kontrola
4.2
Kontrola úhrady Projektového výdavku sa realizuje najneskôr do Termínu kontroly.
PARTNER je povinný vyzvať najneskôr 10 (desať) pracovných dní pred príslušným
Termínom kontroly spoločnosť TIPOS na odsúhlasenie (t.j. potvrdenie pre účely tejto
Zmluvy) úhrady Projektového výdavku a súčasne predložiť spoločnosti TIPOS doklad
o takejto úhrade. Za doklad o úhrade sa považuje najmä, ale nielen, predložený daňový doklad
(faktúra) preukazujúci dodanie tovaru alebo služby PARTNEROVI, ktorá je predmetom
Projektového výdavku, vrátane dokladu o úplnej bezhotovostnej úhrade Projektového
výdavku podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy zo strany PARTNERA, alebo ich kópie s uvedením
čestného vyhlásenia PARTNERA na každom takomto doklade predloženom v kópii v znení
"kópia sa zhoduje s originálom" a podpisom PARTNERA.
Zápisnica o kontrole
4.3
Zápisnica o kontrole úhrady Projektového výdavku je neoddeliteľnou prílohou faktúry podľa
bodu 6.4 tejto Zmluvy a obsahuje:
4.3.1 meno, priezvisko a podpis oprávnených zástupcov oboch Zmluvných strán,
4.3.2 rozpis jednotlivých Projektových výdavkov s uvedením identifikácie účtovného
dokladu minimálne v rozsahu obchodné meno a identifikačné údaje dodávateľa (IČO,
IČ DPH), číslo faktúry, resp. účtovného dokladu, dátum vystavenia, deň dodania
tovaru alebo služby PARTNEROVI,
identifikáciu dokladu o úhrade jednotlivých
Projektových výdavkov a dátum úhrady PARTNEROM,
4.3.3
detailný rozpis využitia Práva na prezentáciu a dokumentáciu o takomto využití vo
forme prílohy (bod 3.4 článku 3 Zmluvy),
4.3.4 odsúhlasenie záverov kontroly úhrady Projektového výdavku spoločnosťou TIPOS
(ďalej aj len ako "odsúhlasenie kontroly úhrady" v príslušnom gramatickom tvare).
4.4

Ak zápisnica o kontrole neobsahuje všetky náležitosti podľa bodu 4.3 tohto článku Zmluvy
alebo ak PARTNER nepredloží všetky doklady o úhrade podľa bodu 4.2 tohto článku
Zmluvy alebo ak sa preukáže, že akýkoľvek z dokladov predložených PARTNEROM je
nepravdivý alebo neúplný alebo inak sporný, PARTNER nemá nárok na úhradu
Projektového výdavku, a to v žiadnom rozsahu; PARTNER je v takom prípade povinný
vrátiť spoločnosti TIPOS každú a akúkoľvek Platbu, akékoľvek úhrady, ktoré boli
uskutočnené spoločnosťou TIPOS na základe tejto Zmluvy, vrátane všetkých a akýchkoľvek
zálohových platieb, ak sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
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4.5

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odsúhlasenie kontroly úhrady Projektového
výdavku spoločnosťou TIPOS neznamená akékoľvek schválenie alebo potvrdenie
oprávnenosti vynaloženia Projektových výdavkov zo strany PARTNERA pre daňovoúčtovné alebo iné právne účely a nezakladá akúkoľvek zodpovednosť spoločnosti TIPOS vo
vzťahu k tretím osobám.

4.6

Spoločnosť TIPOS je oprávnená uskutočniť kontrolu realizácie Projektu, a to najmä, ale
nielen, kontrolu úhrady Projektových výdavkov, aj priebežne; za týmto účelom je
PARTNER povinný spoločnosti TIPOS poskytnúť bezodkladne a bezodplatne všetky
informácie a dokumenty, požadované spoločnosťou TIPOS.

4.7

V prípade porušenia povinností PARTNERA uvedených v tomto článku, a to najmä, ale
nielen, v prípade predloženia nepravdivých alebo neúplných dokladov o úhrade (bod 4.2
tohto článku Zmluvy) je PARTNER základe výzvy spoločnosti TIPOS povinný zaplatiť
spoločnosti TIPOS zmluvnú pokutu vo výške EUR 3 000 (tritisíc eur), a to aj opakovane;
tým nie je dotknutý nárok spoločnosti TIPOS na náhradu škody.

ČLÁNOK 5
VYHLÁSENIA A ZÁRUKY P A R T N E R A
5.1

PARTNER vyhlasuje a zaručuje sa, že má k dispozícii všetky hmotné aj nehmotné prostriedky
potrebné za účelom realizácie Projektu. PARTNER rovnako vyhlasuje a zaručuje sa, že je
v plnom rozsahu oprávnený na realizáciu Projektu v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky, a to najmä, ale nielen, že disponuje potrebnými povoleniami,
súhlasmi, oprávneniami, licenciami a právami.

5.2

PARTNER vyhlasuje a zaručuje sa, že je oprávneným držiteľom všetkých práv vzťahujúcich
sa na Projekt a akékoľvek a všetky aktivity s tým súvisiace, a to najmenej v rozsahu v akom
udeľuje, oprávňuje alebo poskytuje touto Zmluvou alebo na základe tejto Zmluvy akékoľvek
a každé právo, oprávnenie a licenciu spoločnosti TIPOS, a to najmä, ale nielen, každého
a akéhokoľvek práva na označenie Projektu, práv duševného vlastníctva, majetkových práv
a licenčných práv a možnosť propagácie Projektu v Slovenskej republike ako aj v tretích
krajinách.

5.3

PARTNER vyhlasuje a zaručuje sa, že (i) realizáciou Projektu ani (ii) poskytnutím Práva na
prezentáciu spoločnosti TIPOS neporušuje žiadnu svoju zmluvnú alebo zákonnú povinnosť
ani nezasahuje do práva alebo oprávnených záujmov akejkoľvek tretej osoby. PARTNER sa
súčasne zaväzuje, že nezriadi alebo neumožní zriadenie alebo vznik záložného práva
k akýmkoľvek pohľadávkam voči spoločnosti TIPOS.

5.4

PARTNER vyhlasuje a zaručuje sa, že pri realizácii Projektu bude spolupracovať výlučne iba
so subjektmi, ktoré si riadne a včas plnia svoje zákonné povinnosti a za týmto účelom bude od
takýchto subjektov požadovať porovnateľné vyhlásenia a záruky ako sú vyhlásenia a záruky
PARTNERA uvedené v tomto článku.

5.5

PARTNER vyhlasuj e a zaručuj e sa, že
5.5.1
nie je v likvidácii,
5.5.2
nehrozí mu úpadok podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
5.5.3
riadne si plnil a plní všetky svoje zákonné povinnosti, a to najmä, ale nielen, v oblastí
daní, odvodov a poistenia,
5.5.4
nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie a takýto
návrh sa podľa jeho vedomostí ani nepripravuje,
5.5.5
nie je voči nemu vedené žiadne exekučné konanie,
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5.5.6

5.5.7

5.5.8
5.5.9

5.5.10

5.5.11

5.5.12
5.5.13
5.5.14
5.5.15
5.5.16

5.5.17
5.5.18

5.5.19

neexistuje žiadna iná skutočnosť, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie
povinností PARTNERA uvedených v tejto Zmluve v takej kvalite, ktoré by ohrozilo
plnenie Zmluvy riadne a včas, s odbornou starostlivosťou a poctivým obchodným
stykom,
neexistuje a ani nie je žiadny dôvod predpokladať existenciu dôvodu na zrušenie
registrácie PARTNERA pre daň z pridanej hodnoty podľa Zákona o dani z pridanej
hodnoty,
mu nebolo uložené ochranné opatrenie zhabania majetku,
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej
únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia,
zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme,
nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený
za akýkoľvek úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním,
nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie, nebol naňho vyhlásený konkurz, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku,
nie je v likvidácii ani nebolo rozhodnuté o jeho zrušení,
nebolo začaté reštrukturalizačné konanie ani nepoveril správcu vypracovaním
reštrukturalizačného posudku,
nie je v predĺžení podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nie je platobne neschopný podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú predmetom vykonávacieho
konania,
nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sú predmetom vykonávacieho konania,
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností podľa § 26 ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
5.5.20.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
5.5.20.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií
tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá
je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému
bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola
5.5.20.2.1 spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34%
akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom,
členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby,
ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
5.5.20.2.2
právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k
nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní,
5.5.20.3 ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k
nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní.
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5.6

PARTNER berie na vedomie a zaručuje sa, že pri objednávke dodávok tovarov a/alebo
služieb, pri ktorých úhrada protiplnenia zo strany PARTNERA tvorí Projektové výdavky,
bude postupovať v súlade s § 7 Zákona o verejnom obstarávaní.

5.7

Vyhlásenia a záruky uvedené v tejto Zmluve sa považujú za opakované a trvajúce počas celej
doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.

5.8

PARTNER je povinný informovať spoločnosť TIPOS o vzniku akejkoľvek skutočnosti alebo
jej zmene, uvedenej v bode 5.5 tohto článku Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu.

5.9

Akákoľvek nepravdivosť alebo porušenie akéhokoľvek vyhlásenia PARTNERA sa považuje
za porušenie tejto Zmluvy a zakladá právo na odstúpenie od tejto Zmluvy zo strany
spoločnosti TIPOS; nárok spoločnosti TIPOS na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.10

PARTNER je povinný spoločnosti TIPOS na požiadanie preukázať všetky a akékoľvek
práva, vrátane licenčných práv vzťahujúcich sa na Projekt, a to bez zbytočného odkladu.

5.11

V prípade nesplnenia akejkoľvek povinnosti podľa bodu 5.8 alebo bodu 5.10 tohto článku
Zmluvy je PARTNER na základe výzvy spoločnosti TIPOS povinný zaplatiť spoločnosti
TIPOS zmluvnú pokutu vo výške EUR 3 000 (tritisíc eur) a to aj opakovane; tým nie je
dotknutý nárok spoločnosti TIPOS na náhradu škody.

5.12

V prípade, ak sa ktorékoľvek vyhlásenia PARTNERA uvedené v bode 5.5 tohto článku
Zmluvy preukáže ako nepravdivé ku dňu podpisu tejto Zmluvy je PARTNER na základe
výzvy spoločnosti TIPOS povinný zaplatiť spoločnosti TIPOS zmluvnú pokutu vo výške EUR
15 000 ( pätnásťtisíc eur), a to aj opakovane; tým nie je dotknutý nárok spoločnosti TIPOS na
náhradu škody.

5.13

PARTNER je povinný ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy, ako aj ku každému a akémukoľvek
dňu, ku ktorému vznikne PARTNEROVI právo na poskytnutie zálohy alebo právo na
zaplatenie Platby alebo jej akejkoľvek časti, predložiť spoločnosti TIPOS
(i) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako jeden
mesiac, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne
poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia,
(ii) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a colného úradu, nie staršie ako jeden
mesiac, že nemá evidované daňové nedoplatky a nedoplatky podľa colných predpisov.

5.14

PARTNER je povinný ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy predložiť spoločnosti TIPOS výpis
z registra trestov štatutárneho orgánu a/alebo každého člena štatutárneho orgánu nie starší ako
jeden mesiac.

5.15

Nesplnenie akejkoľvek povinnosti uvedenej v bode 5.10, 5.13 alebo 5.14 tejto Zmluvy zakladá
právo spoločnosti TIPOS na odstúpenie od Zmluvy; ostatné ustanovenia tohto článku tým nie
sú dotknuté.
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ČLÁNOK 6
P L A T B A A PROJEKTOVÉ VÝDAVKY
Nárok na Platbu
6.1
Nárok na Platbu vznikne PARTNEROVI na základe odsúhlasenia kontroly úhrady
Projektového výdavku, a to ku dňu, ku ktorému bola takáto kontrola odsúhlasená zo strany
spoločnosti TIPOS. Ak nie je úhrada Projektového výdavku odsúhlasená spôsobom uvedeným
v tejto Zmluve, až do jej odsúhlasenia nemá PARTNER nárok na Platbu, a to ani čiastočne.
Ak nie je úhrada všetkých Projektových výdavkov podľa tejto Zmluvy uskutočnená najneskôr
v poslednom Termíne kontroly, PARTNER je povinný vrátiť spoločnosti TIPOS sumu, ktorú
od neho na základe tejto Zmluvy prijal, a to najmä akúkoľvek a každú uhradenú zálohu, ak sa
Zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
Určenie Platby
6.2
Výška Platby sa určuje na základe prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Platba zahŕňa všetky poskytnuté
zálohy. Platba, vrátane všetkých zálohových platieb, bude poukázaná výlučne na účet
PARTNERA uvedený v tejto Zmluve.
Splatnosť Platby
6.3
Platba sa stáva splatnou pri zachovaní všetkých ustanovení tejto Zmluvy dňom splatnosti
faktúry vystavenej PARTNEROM podľa bodu 6.4 a to do 15 (pätnástich) kalendárnych dní
odo dňa odsúhlasenia kontroly úhrady Projektového výdavku .PARTNER je povinný uvádzať
na všetkých faktúrach, vrátane zálohových faktúr, výlučne účet PARTNERA uvedený v tejto
Zmluve. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 (tridsať) kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia;
faktúra musí byť doručená spoločnosti TIPOS do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa jej
vystavenia, inak sa splatnosť faktúry predlžuje o čas, počas ktorého bol PARTNER
v omeškaní s doručením vystavenej faktúry.
Faktúra
6.4
PARTNER vystaví faktúru (vyúčtovaciu faktúru) za dodanie podľa článku 2 tejto Zmluvy na
celkovú hodnotu odsúhlasených Projektových výdavkov podľa Prílohy č. 3 tejto Zmluvy, so
splatnosťou podľa bodu 6.3 tejto Zmluvy. PARTNER, ktorý je platiteľom dane z pridanej
hodnoty, vystaví faktúru v súlade so Zákonom o dani z pridanej hodnoty, a zároveň faktúra
musí obsahovať aj všetky údaje podľa platných právnych predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou
faktúry je príslušná Zápisnica o kontrole úhrady Projektového výdavku (bod 4.3 Zmluvy). Ak
nastanú skutočnosti, ktoré majú vplyv na zníženie sumy Projektových výdavkov po vystavení
faktúry, PARTNER je povinný opraviť faktúru v súlade s osobitnými predpismi. PARTNER
je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť prijaté platby v sume prevyšujúcej jeho nárok na
Platbu a príslušnú daň z pridanej hodnoty.
Poskytnutie preddavkov (zálohových platieb)
6.5
Ak je PARTNER podľa tejto Zmluvy oprávnený vystaviť zálohovú faktúru, vyúčtovanie tejto
zálohovej faktúry musí byť uskutočnené PARTNEROM najneskôr k poslednému Termínu
kontroly, ak nie je v tejto Zmluve dohodnuté inak. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností
platí, že PARTNER, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, je povinný vystaviť faktúru
ku každej jednotlivej prijatej platbe v zmysle Zákona o dani z prijatej hodnoty. PARTNER je
povinný vystaviť vždy vyúčtovaciu faktúru podľa článku 6.4 a Prílohy č. 3 tejto Zmluvy
najneskôr k poslednému Termínu kontroly, ak nie je v tejto Zmluve výslovne dohodnuté inak.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že výška poskytnutých zálohových platieb
nesmie prekročiť výšku Platby určenú v tejto Zmluve; každú zálohovú platbu poskytnutú nad
výšku Platby je PARTNER povinný spoločnosti TIPOS bez zbytočného odkladu vrátiť.
V prípade porušenia povinností PARTNERA uvedených v tomto bode nie je spoločnosť
TIPOS povinná zaplatiť PARTNEROVI akúkoľvek ďalšiu zálohovú platbu; možnosť
spoločnosti TIPOS odstúpiť od tejto Zmluvy v takom prípade zostáva nedotknutá v plnom
rozsahu.
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Ručenie za daň
6.6
Spoločnosť TIPOS je oprávnená zadržať časť peňažnej sumy uvedenú vo vystavenej faktúre
prislúchajúcej k cene ako daň z pridanej hodnoty (ďalej aj len ako "časť peňažnej sumy"
v príslušnom gramatickom tvare) pred úhradou faktúry, ak z okolností prípadu vyplýva, že
TIPOS bude povinný ako ručiteľ uhradiť daň za PARTNERA v zmysle § 69b Zákona o dani z
pridanej hodnoty, a to najmä podľa § 69 ods. 14 Zákona o dani z pridanej hodnoty.
6.7

Zadržanie časti peňažnej sumy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Zmluvy vyplýva z
možného ručenia za daň z predchádzajúceho stupňa bez ohľadu na deň vystavenia faktúry.

6.8

Zadržanie časti peňažnej sumy nie je porušením zmluvnej povinnosti spoločnosti TIPOS a nie
je možné považovať takéto konanie spoločnosti TIPOS za neuhradenie faktúry v plnej výške
a spoločnosti TIPOS nie je preto v omeškaní s úhradou faktúry.

6.9

Spoločnosť TIPOS oznámi PARTNEROVI zadržanie časti peňažnej sumy v zmysle bodu 6.6
tohto článku tejto Zmluvy. PARTNER nemá nárok na úhradu akejkoľvek možnej škody, ako
ani akýchkoľvek úrokov z omeškania, spojených so zadržaním časti peňažnej sumy.

6.10

TIPOS uvoľní zadržanú časť peňažnej sumy nasledovne:
6.10.1 v prospech PARTNERA, ak sa preukáže, že pominuli skutočnosti, ktoré k zadržaniu
časti peňažnej sumy viedli;
6.10.2 v zmysle rozhodnutia daňového úradu miestne príslušného PARTNEROVI, pričom
dňom zadania príkazu na úhradu časti peňažnej sumy z bankového účtu spoločnosti
TIPOS sa táto úhrada započítava voči účtovnej pohľadávke PARTNERA, s čím
TIPOS výslovne súhlasí.

6.11

V prípade, ak došlo k úhrade nezaplatenej dane alebo jej časti aj PARTNEROM a zároveň aj
spoločnosťou TIPOS a daňový úrad miestne príslušný PARTNEROVI vráti v zmysle Zákona
o dani z pridanej hodnoty úhradu dane alebo jej časti spoločnosti TIPOS, je TIPOS povinný
takto vrátenú peňažnú sumu poukázať na bankový účet PARTNERA uvedený v záhlaví tejto
Zmluvy, a to v prípade, ak sa jedná o peňažnú sumu zadržanú podľa bodu 6.6 tohto článku
tejto Zmluvy.
ČLÁNOK 7
DÔVERNÉ INFORMÁCIE

7.1

Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez výslovného predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ak táto Zmluva neustanovuje inak alebo ak z tejto
Zmluvy nevyplýva inak.

7.2

Každá Zmluvná strana je povinná, ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak, zachovávať mlčanlivosť
o Dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna Dôverná informácia nebola
sprístupnená bez súhlasu druhej Zmluvnej strany, a to či už úplne alebo čiastočne, tretej
osobe.

7.3

Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak Zmluvná strana zodpovedne preukáže, že:
7.3.1 je povinná predmetnú Dôvernú informáciu sprístupniť a/alebo zverejniť na základe
zákona alebo
7.3.2
Dôverná informácia sa stala všeobecne známa.

7.4

V prípade, ak Zmluvná strana má v úmysle Dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o tom
bez zbytočného odkladu informovať vopred druhú Zmluvnú stranu.

7.5

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak je Dôverná informácia sprístupnená
v potrebnom rozsahu právnemu zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi Zmluvnej
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strany, ak tieto osoby budú preukázateľne zaviazané Zmluvnou stranou k povinnosti
mlčanlivosti.

ČLÁNOK 8
ZÁNIK Z M L U V Y
Doba určitá
8.1

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 10.10.2016.

Zánik Zmluvy
8.2

Táto Zmluva môže zaniknúť na základe nasledovných dôvodov:
8.2.1
odstúpením od Zmluvy podľa bodu 8.3 tohto článku Zmluvy, alebo
8.2.2
nemožnosťou plnenia podľa bodu 8.6 tohto článku Zmluvy, alebo
8.2.3
dohodou podľa bodu 8.8 tohto článku Zmluvy, alebo
8.2.4
zánikom Zmluvnej strany bez právneho nástupcu, alebo
8.2.5
výpoveďou podľa bodu 8.7 tohto článku Zmluvy, alebo
8.2.6
uplynutím doby určenej v bode 8.1 tohto článku 8 Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy
8.3
Každá Zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť výlučne iba v prípade, ak jej to
výslovne umožňuje táto Zmluva alebo ak druhá Zmluvná strana porušuje nasledovné
povinnosti alebo aspoň niektorú z nich:
8.3.1
PARTNER poruší ustanovenie článku 10 tejto Zmluvy alebo
8.3.2
Zmluvná strana poruší alebo porušuje svoje povinnosti stanovené touto Zmluvou
a k náprave nedôjde ani po predchádzajúcom písomnom upozornení v dodatočne
poskytnutej lehote 20 (dvadsiatich) kalendárnych dní.
8.4

Pri odstúpení od Zmluvy je PARTNER povinný vrátiť spoločnosti TIPOS celú už uhradenú
Platbu alebo jej časť, vrátane každej a akejkoľvek poskytnutej zálohy. Tým nie je dotknutý
nárok spoločnosti TIPOS na náhradu škody. Rovnako odstúpením nezaniká právo na úhradu
zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy.

8.5

Pri odstúpení od Zmluvy z dôvodu na strane PARTNERA nemá PARTNER nárok na žiadne
plnenie voči spoločnosti TIPOS, a to najmä, ale nielen, na žiadnu odmenu, plnenie, odplatu
alebo inú formu kompenzácie za akékoľvek právo alebo oprávnenie, ktoré na základe tejto
Zmluvy poskytol spoločnosti TIPOS. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že takéto
právo alebo oprávnenie je PARTNEROM poskytované bezodplatne.

Nemožnosť plnenia
8.6
Za nemožnosť plnenia podľa bodu 8.2.2 tohto článku Zmluvy sa považuje, ak niektorá zo
Zmluvných strán svoj záväzok nemôže splniť v dôsledku zmeny právnych predpisov, ktoré
zakazujú alebo podstatne obmedzujú činnosť, ku ktorej sa touto Zmluvou zaviazala alebo
vyžadujú osobitné povolenie, o ktoré Zmluvná strana neúspešne usilovala, prípadne vedú ku
zmene podmienok, v dôsledku ktorých dochádza k sťaženiu plnenia záväzku Zmluvnej strany
podľa tejto Zmluvy, prípadne umožňujú plniť len pri neprijateľne zvýšenom úsilí alebo pri
neprijateľnom zvýšení nákladov, s ktorými sa v dobe uzavretia tejto Zmluvy nepočítalo a ani
nebolo možné takéto náklady v čase uzatvorenia tejto Zmluvy predpokladať. V takom prípade
Zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia druhej Zmluvnej strane.
Výpoveď
8.7
Túto Zmluvu je oprávnená vypovedať výlučne spoločnosť TIPOS. TIPOS je oprávnený
Zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 1 (jeden) kalendárny mesiac, ktorá začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená PARTNEROVI. V prípade zániku tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné
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uskutočniť vyúčtovanie už poskytnutých záloh ku dňu zániku Zmluvy, ustanovenia článku 4
sa použijú primerane.
Dohoda
8.8
Dohoda podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy sa uzatvára v písomnej forme. Za deň zániku
tejto Zmluvy sa považuje deň určený Zmluvnými stranami v dohode.
Povinnosti pri zániku Zmluvy
8.9
Ak dôjde k zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, Zmluvné strany sú si povinné vzájomne
predložiť všetky písomné alebo iné podklady a materiály, ktoré nadobudli na základe
vzájomnej spolupráce podľa tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu.
Záväzky po zániku Zmluvy
8.10
Zánik platnosti a účinnosti tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu a/alebo zrušenie Zmluvy sa
v žiadnom rozsahu nedotkne ustanovení, z ktorých obsahu vyplýva, že majú vyvolávať právne
účinky aj v prípade takéhoto zániku alebo ak to výslovne vyplýva z príslušných právnych
predpisov.
Zánik Zmluvy a záloha
8.11
V prípade zániku tejto Zmluvy inak ako jej splnením je PARTNER povinný vrátiť spoločnosti
TIPOS poskytnutú zálohu v plnej výške, a to najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní odo dňa
zániku Zmluvy, ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak; ustanovenia bodu 8.5 tohto
článku sa použijú primerane.

ČLÁNOK 9
DORUČOVANIE
9.1

Akékoľvek oznámenia a ostatná nevyhnutná alebo dobrovoľná korešpondencia, uskutočnená v
súlade s touto Zmluvou (ďalej aj len ako "Oznámenia" v príslušnom gramatickom tvare), bude
vykonaná v písomnej podobe.

9.2

S ohľadom na dôležitosť môžu byť tieto Oznámenia doručované nasledovným spôsobom:
9.2.1 osobne,
9.2.2 kuriérom,
9.2.3 doporučenou poštou,
9.2.4 faxom, alebo
9.2.5 e-mailom,
použitím kontaktných údajov uvedených pri určení Zmluvných strán alebo písomne
oznámených Zmluvnou stranou.

9.3

Pre účely tejto Zmluvy, Oznámenia alebo iná korešpondencia budú považované za doručené
dňom:
1. potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované osobne, alebo
2. potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované kuriérom, alebo
3. potvrdenia doručenia adresátom, ak sú doručované doporučenou poštou, alebo
4. potvrdenia prenosu faxovej správy, ak sú doručované faxom, alebo
5. potvrdenia odoslania e-mailovej správy, ak sú doručované e-mailom.

9.4

V prípade akýchkoľvek pochybností o doručení Oznámenia sa Oznámenie bude považovať za
doručené uplynutím odbernej lehoty pre vyzdvihnutie Oznámenia u poštového prepravcu
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36
631 124.
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ČLÁNOK 10
KONKURENČNÁ DOLOŽKA
10.1

Ak sa Zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, PARTNER nie je oprávnený poskytnúť
rovnaké alebo podobné Práva na prezentáciu pre tretiu osobu, ktorej predmet podnikania
a/alebo jej komunikačné a/alebo reklamné aktivity predstavujú potenciálnu a/alebo skutočnú
konkurenciu pre produkty a značky spoločnosti TIPOS.

ČLÁNOK 11
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Platnosť a účinnosť
11.1
Táto Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnou dňom,
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Komplexnosť
11.2
V tejto Zmluve je zahrnutá celá dohoda medzi spoločnosťou TIPOS a PARTNEROM,
týkajúca sa predmetu tejto Zmluvy. Zmluva nahrádza akékoľvek doterajšie ponuky,
korešpondenciu a vyrozumenia uskutočnené medzi Zmluvnými stranami, či už v písomnej
alebo ústnej podobe.
Výluky a obmedzenia
11.3
Zmluvné strany vzájomne potvrdzujú a vyhlasujú, že uzatvorením tejto Zmluvy ako ani jej
úplným alebo čiastočným plnením nedochádza k uzatvoreniu zmluvy o združení podľa § 829
a nasl. Občianskeho zákonníka ani inej obdobnej zmluvy podľa § 4 ods. 2 Zákona o dani
z pridanej hodnoty a uzatvorenie takejto Zmluvy nebolo ani ich úmyslom. Zmluvné strany
súčasne vyhlasujú že, s prihliadnutím na obvyklú prax na trhu v Slovenskej republike, sú
podmienky dohodnuté v tejto Zmluve štandardné a neposkytujú ktorejkoľvek zo Zmluvných
strán akúkoľvek výhodu.
Vyhlásenie o oprávnení konať
11.4
Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich túto Zmluvu podpisujú, sú plne oprávnené
a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za ktorú tieto
osoby konajú.
Zákonnosť
11.5
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je uzatvorená v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a žiadna jej časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích
osôb.
Prílohy
11.6
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to:
11.6.1
príloha č. 1: Projekt
11.6.2
príloha č. 2: Rozpočet
11.6.3
príloha č. 3: Proj ektové výdavky
11.6.4
príloha č. 4: Právo na prezentáciu
Rovnopisy
11.7
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zo Zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
Postúpenie
11.8
PARTNER nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek pohľadávky založené na tejto
Zmluve.
Strana 16 z 23

Započítanie
11.9
PARTNER nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči
spoločnosti TIPOS.
Spôsob zmeny
11.10 Túto Zmluvu je možné meniť a/alebo dopĺňať výlučne iba v písomnej podobe, a to vo forme
dodatkov odsúhlasených oboma Zmluvnými stranami.
Výklad
11.11 Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, že je účinné a platné
podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Zmluvy bolo
podľa platných právnych predpisov nevymožiteľné alebo neplatné, bude neúčinné iba
v rozsahu tejto nevymožiteľnosti alebo neplatnosti a ostatné ustanovenia tejto Zmluvy budú
i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevymožiteľnosti
alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách
alebo doplnkoch tejto Zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu jej zámerov z hľadiska tejto
nevymožiteľnosti alebo neplatnosti.
Oznámenia o spore
11.12 Akékoľvek spory alebo nezhody vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v spojení s ňou alebo
porušenie alebo neplatnosť tejto Zmluvy (ďalej aj len ako "Spor" v príslušnom gramatickom
tvare) sa vyriešia a s konečnou platnosťou sa o nich rozhodne tak, ako to určuje tento článok.
Zmluvné strany sa v dobrej viere pokúsia vyriešiť akýkoľvek Spor rokovaním bez toho, aby sa
uchýlili k súdnemu konaniu. V prípade Sporu je každá Zmluvná strana povinná doručiť druhej
Zmluvnej strane písomné oznámenie (ďalej aj len ako "Oznámenie o spore" v príslušnom
gramatickom tvare), v ktorom navrhne, aby sa Zmluvné strany pokúsili vyriešiť Spor
rokovaním. Ak sa Spor do 30 (tridsiatich) kalendárnych dní od doručenia Oznámenia o spore
nevyrieši, Spor sa na písomný návrh jednej zo Zmluvných strán predloží súdu, ktorým bude
všeobecný súd tej Zmluvnej strany, proti ktorej návrh smeruje.
Definície
11.13 Okrem definovaných pojmov uvedených v tejto Zmluve, ak je v tejto Zmluve použitý
definovaný pojem, v tejto Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený
v príslušnej definícii. Ak z kontextu nevyplýva inak, v tejto Zmluve:
11.13.1 každý odkaz na osobu (vrátane Zmluvnej strany) zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako
aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, ktorí sa stali postupníkmi alebo
nadobúdateľmi práv alebo záväzkov v súlade s touto Zmluvou, tej Zmluvnej strany, do
práv alebo povinností ktorej vstúpili;
11.13.2 každý odkaz na akýkoľvek dokument znamená príslušný dokument v znení jeho
dodatkov a iných zmien, vrátane novácií.
Výška zmluvných pokút
11.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve, považujú za
platne dojednané, primerané hodnote zabezpečovanej povinnosti a v súlade s poctivým
obchodným stykom.
Vzdanie sa práva
11.15 Ktorákoľvek Zmluvná strana sa môže vzdať ktoréhokoľvek zo svojich práv vyplývajúcich
z tejto Zmluvy (tak permanentne ako aj dočasne, tak úplne ako aj z časti a tak nepodmienene
alebo za predpokladu splnenia jednej alebo viacerých podmienok) písomným oznámením
doručeným druhej Zmluvnej strane. Nevykonanie úkonu smerujúceho k výkonu práva sa
nepovažuje za vzdanie sa práva.
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Kogentné a dispozitívne ustanovenia
11.16 Táto Zmluva a právny vzťah ňou založený sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa však dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek
právneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v
rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť význam alebo účel ktoréhokoľvek
ustanovenia tejto Zmluvy.
Pôsobnosť Obchodného zákonníka
11.17 Ak v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, spravuje sa zmluvný vzťah ňou založený
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Vyhlásenie o prejave vôle
11.18 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že
táto Zmluva vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu a že nebola uzatvorená v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok.

Za TIPOS
V Bratislave, dňa

Za PARTNERA
V Bratislave, dňa

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Ing. Ján Barczi
predseda predstavenstva

Slovenský zväz judo
Mgr. Ján Krišanda
konateľ

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Ing. Peter Vanek
člen predstavenstva
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PRÍLOHA Č . 1
PROJEKT
História P A R T N E R A
Slovenský zväz juda vznikol v roku 1954. Združuje džudistov v SR a reprezentuje slovenské judo
v medzinárodných organizáciách - International Judo Federation a European Judo Union.
•
8 krajských zväzov
• Počet aktívnych členov 2 865 (registrovaných cca 5 000)
• Počet registrovaných klubov 64
• Zväzové centrum prípravy mládež (ZCPM) - tréner Jozef Krnáč, zaradených celkovo 16
(muži 11, 5 žien)
•
Centrá talentovanej mládeže (CTM) - Západ, Sever, Juh, Východ (ŠK Zemplín Michalovce)
• Fond na podporu olympionikov
•

MŠK Vranov nad Topľou - účasť v European Club Championship - 7. miesto

Medzinárodné úspechy:
•

Jozefa Krnáč ME 2001 - 3. miesto a 2002 - 2. miesto, OH 2004 - 2. miesto

•

Miroslava Jánošíková ME 1994 - 3. miesto, OH Barcelona 1992 - 9. miesto

•

Boris Novotný ME 2005 - 2. miesto

•

Marek Matuszek ME 1999 - 5. miesto

•

Semír Pepic -2. miesto ME Bratislava 1999

•

Milan Randl - 5. miesto na MS 2009, 1. miesto Ecup 2015 Bratislava, Grand Prix Paríž - 9.
Miesto

Usporadúvanie medzinárodných podujatí:
•

European Cup Bratislava každoročne od r. 2013

•

European Championship U23 2015 Bratislava

•

Pohár SNP Banská Bystrica každoročne

•

Dunaj ský pohár troj ročný cyklus

Dôvody spolupráce
EUROPEN JUDO CUP
•

ECUP sa organizuje každý rok od r. 2013

•

Turnaj so stabilným rozpisom v kalendári súťaží European Judo Union (EJU www.eju.net)

•

Hodnotenie turnaja komisármi EJU - najvyššie známky

•

Účasť sa postupne zvyšuje: Počet štátov 20 - 24, Počet pretekárov 212 - 237

•

Propagácia SLOVENSKA a SZJ
Projekt ECUP umožňuje propagáciu SZJ a Slovenska na medzinárodnom poli. Aj keď judo
nepatrí v SR k najpopulárnejším športom, v celosvetovom meradle IJJF združuje 203 krajín
a tak predstavuje 3. najsilnejšiu medzinárodnú federáciu po atletike a plávaní.
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•

•
•
•

SZJ je aktívnym členom IJF a EJU. Slovensko má päť špičkových medzinárodných
rozhodcov, ktorí bývajú nominovaní na vrcholné podujatia IJF a EJU, napr. ME 2016
v Kazani, Rusko.
Ekonomické dôvody - podpora pasívneho cestovného ruchu, jedná sa celkovo o cca 500
osôb, nakoľko s pretekármi prídu aj členovia výpravy. Následne sa pretekári zúčastňujú aj
turnajov, ktoré nie sú zatiaľ zaradené do kalendára EJU ako je napríklad Pohár SNP v Banskej
Bystrici a ďalšie podujatia.
Propagácia juda - zvyšovanie členskej základne a záujem o šport u mladej generácie.
Etika - judo presadzuje fair play a etiku v športe.
Zdravotné dôvody - napriek tomu, že sa jedná o úpolový šport, má menej zranení ako vo
futbale.

Definovanie Projektu ako súhrnu všetkých aktivít
-

spojenie značky TIPOS - na ECupe prostredníctvom viacerých marketingových kanálov

-

prezentácia loga/produktov spoločnosti TIPOS na podujatí v rámci ECUP, ktoré sú určené aj
pre širokú verejnosť Slovenska
podpora pasívneho cestovného ruchu
propagácia športu - juda, zvyšovanie členskej základne a záujmu o šport u mladej generácie

-

Časový harmonogram Projektu
Trvanie Partnerstva v rámci projektu: júl 2016
Mediálna kampaň k projektu: júl 2016
Termín podujatia/akcie: 9.-10.7.2016
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PRÍLOHA Č . 2
ROZPOČET

Výška Platby bez DPH
EUR 20 000
(dvadsaťtisíc eur)
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PRÍLOHA Č . 3
PROJEKTOVÉ VÝDAVKY
Platbu je PARTNER oprávnený použiť výlučne iba na úhradu Projektových výdavkov, a to v nižšie
uvedenom pomere Projektových výdavkov (podiel úhrady v % ) , ak sa Zmluvné strany nedohodnú
inak.
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PRÍLOHA Č . 4
PRÁVO NA PREZENTÁCIU
Rozsah Práva na prezentáciu
Prezentácia obchodného mena a značky TIPOS, produktu EUROJACPOT, prípadne iných produktov
spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.:
* všetky sumy sú uvedené bez DPH

-

umiestnenie loga ako partnera
poskytnutie priestoru na plošnú reklamu
poskytnutie reklamného priestoru na banneroch (Áčkach) okolo tatami
prezentácia partnera PR články
reklamný priestor vo všetkých tlačovinách plagáty, bulletin, letáky, SPONSOR W A L L

-

poskytnutie reklamného priestoru na sociálnych sieťach a internetovej stránke - možnosť
prelinkovania na stránku spoločnosti TIPOS
poskytnutie premietania reklamných spotov, loga na veľkoplošnej obrazovke počas prestávok
a ich vysielanie cez live streaming www.ippontv.org

-

Termíny kontroly k jednotlivým Právam na prezentáciu
Termín kontroly: 16.08.2016
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