DODATOK Č. 2
k Zmluve o reklamnom partnerstve

Reklamné partnerstvo pre projekt:
LOTO - Generálny reklamný partner DAVIS CUP
v roku 2012 až 2015

Dodatok č. 2 k Zmluve o reklamnom partnerstve
Reklamné partnerstvo pre projekt:
LOTO - Generálny reklamný partner DA VIS CUP v roku 2012 až 2015

Obchodné meno:
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo:
Brečtanová 1, 830 07 Bratislava
IČO:
31 340 822
DIČ:
2020341455
IČ DPH: SK2020341455
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 499/B
konajúca prostredníctvom: PhDr. Ladislav Kriška, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
(ďalej aj len ako "TIPOS' alebo "spoločnosť TIPOS' v príslušnom gramatickom tvare)
a
Obchodné meno:
STZ Marketing, s.r.o.
Sídlo:
Príkopová 6, 831 03 Bratislava
IČO:
313 959 45
DIČ:
2020342632
IČDPH: SK2020342632
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 9022/B
konajúca prostredníctvom: lng. Igor Moška, konateľ
(ďalej aj len ako "PARTNER"' v príslušnom gramatickom tvare)
(TIPOS a PARTNER ďalej aj len ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo "Zmluvná strana" v príslušnom
gramatickom tvare)

A. TIPOS a PARTNER uzatvorili dňa 29.12.2011 Zmluvu o reklamnom partnerstve pre projekt:
Reklamné partnerstvo pre projekt: LOTO - Generálny reklamný partner DAVIS CUP v roku 2012
a 2013 a dňa 27.3.2012 dodatok č. 1 k tejto zmluve (ďalej aj len ako "Zmluva" v príslušnom
gramatickom tvare),
B. Spoločnosť TIPOS doručila dňa 31.10.2012 výpoveď Zmluvy Partnerovi, čo Partner namieta
a spochybňuje, pričom tvrdí, že výpoveď mu bola doručená dňa 2.11.2012,
C. Zmluvné strany majú záujem definovať plnenia poskytované na základe Zmluvy za obdobie
mesiacov január a február 2013 a súčasne odstrániť medzi sebou sporné otázky,
Zmluvné strany sa nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka dohodli na tomto Dodatku č. 2 k Zmluve
o reklamnom partnerstve: reklamné partnerstvo pre projekt: LOTO - Generálny reklamný partner
DAVIS CUP v roku 2012 až 2015 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.3.2012 (ďalej aj len ako "Dodatok“
v príslušnom gramatickom tvare):

ČLÁNOK 1
1.1

Príloha č. 2 Zmluvy sa mení a nahrádza prílohou č.2A, ktorá je súčasťou tohto Dodatku, a to
s účinnosťou od 1.1.2013.

1.2

Príloha č. 3 Zmluvy sa mení a nahrádza prílohou č.3A, ktorá je súčasťou tohto Dodatku, a to
s účinnosťou od 1.1.2013.

1.3

Pre vylúčenie akýchkoľvek
zaniká k 28.2.2013.
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1.4

PARTNER vyhlasuje, že nemá ku dňu podpisu tohto Dodatku akýkoľvek splatný alebo
nesplatný nárok voči spoločnosti TIPOS na iné plnenie vyplývajúce zo Zmluvy, ako tie, ktoré sú
definované týmto Dodatkom. V prípade, ak by sa toto vyhlásenie preukázalo ako úplne alebo
čiastočne nepravdivé, PARTNER sa vzdáva týchto nárokov vyplývajúcich zo Zmluvy, s čím
spoločnosť TIPOS súhlasí.

1.5

PARTNER vyhlasuje, že nemá ku dňu podpisu tohto Dodatku akýkoľvek splatný alebo
nesplatný nárok voči spoločnosti TIPOS na iné plnenie vyplývajúce zo Zmluvy o reklamnom
partnerstve č. 2011/154 pre projekt TIPOS - Generálny reklamný partner „Detský Davis Cup
a FED Cup" v roku 2012 a 2013 zo dňa 29.12.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.3.2012.
V prípade, ak by sa toto vyhlásenie preukázalo ako úplne alebo čiastočne nepravdivé,
PARTNER sa vzdáva týchto nárokov vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, s čím
spoločnosť TIPOS súhlasí. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany výslovne potvrdzujú,
že zmluva uvedená v tomto bode zanikla k 28.2.2013.

1.6

PARTNER vyhlasuje, že nemá ku dňu podpisu tohto Dodatku akýkoľvek splatný alebo
nesplatný nárok voči spoločnosti TIPOS na iné plnenie vyplývajúce zo Zmluvy o reklamnom
partnerstve č. 2011/155 pre projekt: TIPOS - Generálny reklamný partner JUNIORSKÉHO
TENISU v roku 2012 zo dňa 29.12.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.3.2012. V prípade, ak
by sa toto vyhlásenie preukázalo ako úplne alebo čiastočne nepravdivé, PARTNER sa vzdáva
týchto nárokov vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, s čím spoločnosť TIPOS súhlasí. Pre
vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že zmluva uvedená
v tomto bode zanikla k 28.2.2013.

1.7

PARTNER vyhlasuje, že nemá ku dňu podpisu tohto Dodatku akýkoľvek splatný alebo
nesplatný nárok voči spoločnosti TIPOS na iné plnenie vyplývajúce zo Zmluvy o reklamnom
partnerstve č. 2011/153 pre projekt: TIPOS - Hlavný reklamný partner SLOVÁK OPEN 2012
zo dňa 29.12.2011 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.3.2012. V prípade, ak by sa toto vyhlásenie
preukázalo ako úplne alebo čiastočne nepravdivé, PARTNER sa vzdáva týchto nárokov
vyplývajúcich z vyššie uvedenej zmluvy, s čím spoločnosť TIPOS súhlasí. Pre vylúčenie
akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že zmluva uvedená v tomto
bode zanikla k 31.12.2012.

ČLÁNOK 2
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Platnosť a účinnosť
2.1
Tento Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinným
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
Vyhlásenie o oprávnení konať
2.2
Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby, ktoré za nich tento Dodatok podpisujú, sú plne
oprávnené a spôsobilé na takéto konanie, ktoré platne a účinne zaväzuje tú Zmluvnú stranu, za
ktorú tieto osoby konajú,
Zákonnosť
2.3
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok je uzatvorený v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky a žiadna jeho časť neporušuje žiadne práva a oprávnené záujmy tretích
osôb.
Prílohy
2.4
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to:
2.4.1
príloha č. 2A: Rozpočet
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2.4.2

príloha č. 3A: Reklamné partnerstvo

Rovnopisy
2.5

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach. Každá zo Zmluvných strán obdrží
po jednom vyhotovení.

Vyhlásenie o prejave vôle
2.6
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok upravuje aj ich vzťahy od 1.1.2013 do dňa
podpisu tohto Dodatku. Zmluvné strany súčasne vyhlasujú že si tento Dodatok prečítali,
jeho obsahu porozumeli a vyhlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu, slobodnú a určitú vôľu,
a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.

Za TIPOS

Za PARTNERA

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

________________________________
PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

________________________________
Ing. Igor Moška
konateľ
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PRÍLOHA Č. 2A
ROZPOČET
Úhrada ceny za realizáciu
1. Platobný míľnik:
Platba vo výške EUR 20 250,- ( slovom: dvadsaťtisícdvestopäťdesiateur) plus DPH vo výške
podľa platných predpisov, možnosť vystavenia faktúry najskôr 28.2.2013 na základe odsúhlasenia
realizácie Reklamného partnerstva
Výroba a zverejnenie reklamy
PARTNER sa zaväzuje zabezpečiť výrobu a zverejnenie reklamy TIPOS podľa Prílohy č.3A tejto
Zmluvy na vlastné náklady a na základe dodaných podkladov od spoločnosti TIPOS.
Evidencia zverejnenia reklamy
PARTNER sa zaväzuje dodať TIPOS fotodokumentáciu zverejnenej reklamy podľa Prílohy č.3A do
21 dní po zverejnení reklamy.

Za TIPOS

Za PARTNERA

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

________________________________
PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

________________________________
Ing. Igor Moška
konateľ

PRÍLOHA Č. 3A
PROJEKT

Vyhlásenie o schopnosti realizácie
PARTNER je 100%ná dcérska spoločnosť Slovenského tenisového zväzu a je vlastníkom všetkých
marketingových a reklamných práv Slovenského tenisového zväzu.

Generálne reklamné partnerstvo
PARTNER poskytuje spoločnosti TIPOS nasledovné reklamné plnenie:
- Reklamný patche LOTO na dresoch všetkých hráčov slovenského tímu počas stretnutia
Ukrajina - Slovensko v dňoch od 1. -3. Februára 2013
- Odvysielanie 20 upútavok na TA3
- Odvysielanie 70 rozhlasových spotov
- Umiestnenie loga TIPOS a LOTO na tlačovej konferencii k DC UKR - SVK
- Umiestnenie loga LOTO nad hráčskymi lavičkami počas DC
Cena za realizáciu
Cena za šírenie reklamy podľa tejto Zmluvy na obdobie od 1.1.2013 do 28.2.2013 je stanovená
dohodou
Zmluvných
strán
a
predstavuje
celkovú
čiastku
EUR 20 250 ,- (
slovom
dvadsaťtisícdvestopäťdesiateur) plus DPH vo výške podľa platných predpisov.

Za TIPOS

Za PARTNERA

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa

________________________________
PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

________________________________
Ing. Igor Moška
konateľ

