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Zmluva č. 2/2019/006
o vzájomnej spolupráci a propagácii
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
GFP, s.r.o.
Sídlo:
Zastúpenie:
konateľ
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Zápis v registri:

Veľká Okružná 2733/59, 010 01 Žilina
Ing. Katarína Žilovcová
36 431 419
SK2022016579
2022016579
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 16306/L

(ďalej len „GFP“)
a
SENIOR – Zariadenie pre seniorov a Dom sociálnych služieb Vrútky
Sídlo:
Mierová 2145/10, 038 61 Vrútky
Zastúpenie:
Ing. Denisa Brašeňová
riaditeľka
IČO:
42 347 670
DIČ:
2023832162
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
SK31 0200 0000 0032 1771 6951
Zápis v registri:
Štatistický register SR
(ďalej len „SENIOR - Zariadenie Vrútky“)
(ďalej spolu „zmluvné strany“)
Čl. II
Predmet zmluvy
1.

Organizácia SENIOR - Zariadenie Vrútky sa zaväzuje propagovať GFP spôsobom bližšie
špecifikovaným v čl. III tejto zmluvy, za čo sa GFP zaväzuje poskytnúť organizácii SENIOR Zariadenie Vrútky finančnú odplatu.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Organizácia SENIOR - Zariadenie Vrútky je za cenu dohodnutú v čl. IV bod 1 tejto zmluvy
povinná:
a. propagovať GFP ako svojho partnera,
b. umiestniť na vlastné náklady na viditeľnom mieste v rámci svojho sídla uvedeného v čl.
I tejto zmluvy, reklamnú tabuľu, na ktorej bude umiestnená reklama so zobrazením loga
GFP,
c. udržiavať reklamu GFP ako aj reklamnú tabuľu, na ktorej je reklama GFP umiestnená
v riadnom, v neporušenom stave, zabezpečovať jej viditeľnosť,
d. bezodkladne informovať GFP, ak dôjde k akémukoľvek poškodeniu reklamy GFP alebo
k akémukoľvek poškodeniu reklamnej tabule, na ktorej je reklama GFP umiestnená,
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e. v prípade, že dôjde k akémukoľvek poškodeniu reklamy alebo k akémukoľvek poškodeniu
reklamnej tabule, na ktorej je reklama GFP umiestnená – zabezpečiť opravu reklamy
alebo reklamnej tabule, na ktorej je reklama GFP umiestnená uvedením do pôvodného
stavu,
f. šíriť dobré meno a značku GFP.
2. GFP je povinná:
a. uhradiť organizácii SENIOR - Zariadenie Vrútky dohodnutú finančnú odplatu podľa čl. IV
tejto zmluvy,
b. dodať organizácii SENIOR - Zariadenie Vrútky reklamnú tabuľu s logom GFP pre potreby
realizácie predmetu tejto zmluvy.
Čl. IV
Finančná odplata a platobné podmienky
1. Finančná odplata za propagovanie GFP vyššie uvedeným spôsobom sa stanovuje v celkovej
sume:
200,- EUR s DPH
(slovom: dvesto EUR s DPH)
2. Dohodnutá finančná odplata bude uhradená jednorázovo na základe faktúry zaslanej
organizáciou SENIOR - Zariadenie Vrútky po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto zmluvy,
teda dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Faktúra musí byť vystavená a odoslaná
na adresu sídla GFP uvedenú v úvode tejto zmluvy a splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej
doručenia. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra
nebude spĺňať náležitosti určené platnými právnymi predpismi, je GFP oprávnená vrátiť faktúru
v lehote jej splatnosti organizácii SENIOR - Zariadenie Vrútky na prepracovanie, resp.
doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry GFP.
3. Okrem dohodnutej finančnej odplaty podľa čl. IV bod 1 tejto zmluvy nemá organizácia SENIOR
- Zariadenie Vrútky nárok na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov spojených s realizáciou
predmetu tejto zmluvy.
Čl. V
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30.06.2019.
Čl. VI
Dôverné informácie
1.

2.

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a zaväzujú sa,
že prijmú všetky náležité opatrenia na zabezpečenie ochrany dôverných informácií
špecifikovaných v tejto zmluve pred ich zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením,
stratou a odcudzením (ďalej len „záväzok mlčanlivosti a ochrany dôverných informácii“).
Za dôverné informácie sa v zmysle tejto zmluvy považujú:
a. informácie a dáta
 ktoré sa týkajú GFP a to jej podnikateľskej činnosti, informačného systému,
organizačnej štruktúry, výkonných orgánov alebo
 ktoré sa týkajú, klientov, zamestnancov, obchodných zástupcov a partnerov,
dodávateľov, iných zmluvných partnerov GFP alebo
 nakladanie s ktorými upravuje právny predpis, a to najmä zákon č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v platnom znení.
b. informácie a dáta v písanej, verbálnej, alebo elektronickej podobe, ktoré GFP poskytne
organizácii SENIOR - Zariadenie Vrútky, na ktoré sa nevzťahujú kritéria uvedené pod
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3.
4.
5.

písmenom a) tohto bodu, ale sú označené ako dôverné, pričom o ich poskytnutí sa
vyhotoví písomný záznam.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vyžadovať len tie informácie, ktoré sú nevyhnutné pre
realizáciu predmetu zmluvy.
Záväzok mlčanlivosti a ochrany dôverných informácií podľa tejto zmluvy trvá bez ohľadu na
ukončenie účinnosti tejto zmluvy, okrem prípadu, keď sa tieto dôverné informácie stanú
všeobecne známymi inak, než v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Ak porušením niektorého ustanovenia tohto článku zmluvy vznikne GFP škoda, má právo na
jej náhradu.
Čl. VII
Zánik zmluvy

1.
2.

3.

4.

GFP je oprávnená túto zmluvu kedykoľvek vypovedať bez uvedenia dôvodu. Výpovedná
lehota je 1 mesiac a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede organizácie SENIOR Zariadenie Vrútky na adresu uvedenú v úvode tejto zmluvy.
GFP je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou v prípade, ak organizácia
SENIOR - Zariadenie Vrútky poruší túto zmluvu podstatným spôsobom; za podstatné
porušenie tejto zmluvy sa považuje nesplnenie niektorej povinnosti uvedenej v čl. III bod 1
tejto zmluvy.
Pokiaľ dôjde k zániku tejto zmluvy podľa bodu 1 alebo bodu 2 tohto článku, má GFP nárok na
vrátenie alikvotnej časti finančnej odplaty uhradenej organizácii SENIOR - Zariadenie Vrútky
v zmysle čl. IV tejto zmluvy, ktorá bude pripadať na obdobie od skutočného zániku tejto
zmluvy do pôvodne stanoveného termínu skončenia platnosti tejto zmluvy podľa čl. V tejto
zmluvy.
Organizácia SENIOR - Zariadenie Vrútky je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť iba v prípade
omeškania GFP so zaplatením dohodnutej finančnej odplaty o viac ako 30 dní, a to po
predchádzajúcom písomnom oznámení GFP na možnosť odstúpenia a poskytnutí dodatočnej
primeranej lehoty na plnenie.
Čl. VIII
Ostatné dojednania

1. V prípade, že si organizácia SENIOR - Zariadenie Vrútky preukázateľne nesplní povinnosti
uvedené v čl. III. tejto zmluvy, má GFP právo žiadať od organizácie SENIOR - Zariadenie
Vrútky vrátenie uhradenej finančnej odplaty v závislosti od miery porušenia uvedených
povinností, a to najneskôr do 10 dní od takéhoto zistenia. Právo na náhradu škody podľa čl. VI
bod 5 tejto zmluvy tým nie je dotknuté.
2. Zmluvné strany sa dohodli určiť kontaktné osoby, ktoré budú zabezpečovať vzájomnú
komunikáciu.
Za GFP bude v tomto zmysle vystupovať Ing. Katarína Žilovcová, konateľ.
Za organizáciu SENIOR - Zariadenie Vrútky bude v tomto zmysle vystupovať Ing. Denisa
Brašeňová, riaditeľka.

Čl. IX
Záverečné ustanovenia
1. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len vo forme písomných
a číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
jeden exemplár.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných
strán.
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4. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné a/alebo neskôr stratia
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto
neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá sa najviac približuje
zmyslu a účelu zmluvy.
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v tejto zmluve, sa riadia
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
6. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou
zmluvných strán. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, spor bude predložený príslušnému
súdu v Slovenskej republike.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, svoju vôľu prejavili
slobodne, vážne, zrozumiteľne a určito, zmluvu neuzavreli v tiesni či za nápadne nevýhodných
podmienok, jej obsahu porozumeli bez výhrad a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Žiline

dňa ................................

V Žiline

dňa ...................

Za GFP, s.r.o.:

Za organizáciu SENIOR - Zariadenie Vrútky :

...........................................................
Ing. Katarína Žilovcová
konateľ
GFP, s.r.o.

.........................................................
Ing. Denisa Brašeňová
riaditeľka
SENIOR-Zariadenie pre seniorov a
Dom sociálnych služieb Vrútky
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