DODATOK Č. 1
k Zmluve o reklamnom partnerstve

Reklamné partnerstvo pre projekt:
TIPOS - Generálny reklamný partner
Extraligy SR v hádzanej mužov v roku 2012 a 2013

Dodatok č. 1 k Zmluve o reklamnom partnerstve
Reklamné partnerstvo pre projekt:
TIPOS - Generálny reklamný partner Extraligy SR v hádzanej mužov v roku 2012 a 2013

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:
ŠKP-ŠPORT, spol. s r.o.
Sídlo:
Mikuláša Schneidra Trnavského 2/a, 844 46 Bratislava
IČO:
31 379 630
DIČ:
2020346515
IČ DPH: SK20203465I5
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo 7600/B
konajúca prostredníctvom: Ing. Ľubomír Orosz , konateľ
(ďalej aj len ako "PARTNER" v príslušnom gramatickom tvare)
(TIPOS a PARTNER ďalej aj
v príslušnom gramatickom tvare)

len

ako

"Zmluvné

strany"

alebo

jednotlivo

"Zmluvná

strana"

KEĎŽE
A. TIPOS a PARTNER uzatvorili dňa 30.12.2011 Zmluvu o reklamnom partnerstve pre projekt:
Reklamné partnerstvo pre projekt: TIPOS - Generálny reklamný partner Extraligy SR v hádzanej
mužov v roku 2012 a 2013 (ďalej aj len ako "Zmluva" v príslušnom gramatickom tvare),
B. Spoločnosť TIPOS doručila dňa 28.11.2012 výpoveď Zmluvy Partnerovi,
C. Spoločnosť TIPOS listom zo dňa 10.12.2012 požiadala Partnera, aby neuskutočňoval žiadne
ďalšie úkony a činnosti v zmysle reklamného partnerstva, pričom Partner namieta oprávnenosť
takejto požiadavky, nakoľko podľa Partnera nárok na úhradu za plnenie Partnera trvá do doby
zániku Zmluvy,
D. Zmluvné strany majú záujem definovať plnenia poskytované na základe Zmluvy za obdobie
mesiaca 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. 1 k Zmluve
o reklamnom partnerstve: TIPOS - Generálny reklamný partner Extraligy SR v hádzanej mužov
v roku 2012 a 2013 (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.
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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.

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

Ustanoveniami tohto dodatku nie sú dotknuté plnenia poskytnuté PARTNEROM v roku 2012,
ktoré boli zo strany spoločnosti TIPOS uhradené v plnom rozsahu. Spoločnosť TIPOS výslovne
uznáva, že PARTNER všetky svoje plnenia v roku 2012 poskytol riadne, spoločnosť TIPOS ich
v plnom rozsahu uznáva.

1.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky svoje plnenia poskytnuté v roku 2012 ako aj odplaty za
tieto plnenia vzájomne považujú za riadne poskytnuté a vyporiadané. V prípade, ak by
ktorákoľvek zo Zmluvných strán uplatnila akýkoľvek nárok vo vzťahu k akémukoľvek plneniu
protistrany vzťahujúcemu sa na rok 2012, platí, že strana ktorá takýto nárok uplatnila sa tohto
nároku výslovne vzdáva a to dňom účinnosti tohto Dodatku.

pochybností

Zmluvné

strany

výslovne

potvrdzujú,

že

Zmluva

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
2.4.2
príloha č. 3A: Reklamné partnerstvo

Rovnopisy
2.5
Tento Dodatok je vyhotovený v Štyroch vyhotoveniach. Každá zo Zmluvných strán obdrží po
dve vyhotovenia.
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
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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
V Bratislave dňa

_____________________________________
PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Za PARTNERA
V Bratislave dňa

_______________________________________
Ing. Ľubomír Orosz
konateľ
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PRÍLOHA Č. 2A
ROZPOČET
Úhrada ceny za realizáciu
1. Platobný míľnik:
Platba vo výške EUR 16 666,- (slovom šestnásťtisícšesťstošesťdesiatšesť eur) plus DPH vo výške
podľa platných predpisov. Spoločnosť TIPOS uznáva a potvrdzuje plnenie poskytnuté
PARTNEROM v hodnote EUR 16 666 + DPH, pričom toto vyhlásenie má účinky odsúhlasenia
reklamného partnerstva za obdobie január a február 2013 podľa bodu 4.3 Zmluvy. Faktúra bude
vystavená do piatich dní odo dňa podpisu tohto Dodatku.
Zmluvné strany vyhlasujú že úhradou vyššie uvedenej sumy EUR 16 666 + DPH budú všetky
práva a povinnosti zo Zmluvy vyporiadané v plnom rozsahu a žiadna zo Zmluvných strán si
nebude uplatňovať žiadne ďalšie nároky.

Za TIPOS
V Bratislave dňa

_____________________________________
PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Za PARTNERA
V Bratislave dňa

_______________________________________
Ing. Ľubomír Orosz
konateľ
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PRÍLOHA Č. 3A
REKLAMNÉ PARTNERSTVO

Vyhlásenie o schopnosti realizácie
PARTNER je vlastníkom všetkých marketingových a reklamných práv Slovenského zväzu hádzanej.

Generálne reklamné partnerstvo
PARTNER poskytuje spoločnosti TIPOS nasledovné reklamné plnenie:
1. Názov Extra liga SR - „TIPOS Extraliga" v hádzanej mužov
2. Reklamný patch vo veľkosti 19,5 cm2 s logom TIPOS na drese všetkých hráčov tímu počas
zápasov podujatia
3. 2x reklamný panel 3 m2 s logom TIPOS v priestoroch podujatia v zábere TV kamier
4. Inzercia formátu A5 v oficiálnom bulletine ku každému stretnutiu TIPOS Extraligy
5. Logo TIPOS počas tlačových konferencií k podujatiu
6. Prezentácia loga TIPOS na webových portáloch účastníkov TIPOS Extraligy a webovom
portáli www.slovakhandball.sk
7. Vizibilita loga TIPOS v spravodajských reláciách slovenských TV staníc a denníkov pri
správach spojených s TIPOS Extraligou
8. Pridelenie 10 VIP vstupov na každé stretnutie TIPOS Extraligy
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
16
666,(slovom
šestnásťtisícšesťstošesťdesiatšesť eur) plus DPH vo výške podľa platných predpisov.

Za TIPOS
V Bratislave dňa

_____________________________________
PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Za PARTNERA
V Bratislave dňa

_______________________________________
Ing. Ľubomír Orosz
konateľ

