
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  č. 1/2018 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov  

(ďalej len ako „Zmluva“)  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

Obchodné meno: LESY MESTA BREZNO, s.r.o.    

Sídlo: Švermova 1027/7, 977 01 Brezno 
Štatutárny orgán: Ing. Ján Lukáč - konateľ 

IČO: 36027537  

IČ DPH: SK2020083857 
Bank. spoj.: SK63 5600 0000 0020 0269 5001, Prima banka Slovensko, a.s. 

  
 

a 
 

 

Obchodné meno: Futbalový klub Brezno 
Sídlo: Fraňa Kráľa 1, 977 01  Brezno  

Zástupca: Mgr. Milan Belko – predseda FK Brezno 
IČO: 42301386 

DIČ: 2120172604 

Bank. spoj.: SK33 0900 0000 0050 8045 4434, Slovenská Sporiteľňa 

  

 

LESY MESTA BREZNO a Futbalový klub Brezno,  ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ alebo 

jednotlivo ako „Zmluvná strana“ 

 

 

II. 

Predmet Zmluvy 

 

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Futbalového klubu poskytovať LESOM MESTA BREZNO 

spoluprácu spočívajúcu v prezentácii loga spoločnosti a záväzok LESOV MESTA BREZNO 

zaplatiť Futbalovému klubu za poskytnuté plnenia odplatu.  

 

III. 

Práva a povinnosti  

 

3.1  Futbalový klub Brezno sa počas platnosti tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať LESOM MESTA 

BREZNO spoluprácu spočívajúcu v propagovaní loga spoločnosti na futbalových dresoch počas 

majstrovských futbalových zápasov mužov. LESY MESTA BREZNO sa zaväzuje zaplatiť 

Futbalovému klubu za poskytnuté plnenie odplatu. 

3.2 Futbalový klub berie na vedomie a súhlasí s tým, že akékoľvek použitie loga bude vopred 

schválené vedením spoločnosti LESY MESTA BREZNO. V opačnom prípade zodpovedá za 

škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne prenajímateľovi (škoda zahŕňa skutočnú škodu 

a ušlý zisk). 

3.3 Futbalový klub Brezno sa zaväzuje na svoje náklady vyhotoviť na dresoch logo LESY MESTA 

BREZNO a propagáciu zdokladovať fotodokumentáciou. 

 

 

 



IV. 

Odplata za poskytnuté plnenia a platobné podmienky 

 

4.1  Odplata za poskytnuté plnenie Futbalovým klubom voči LESY MESTA BREZNO pre účely 

propagácie spoločnosti podľa čl. III ods. 3.1 tejto Zmluvy (ďalej len ako „odplata“) sa 

Zmluvnými stranami dojednala v celkovej výške 5000,- EUR (slovom: Päťtisíc eur). 

4.2.    Odplatu  uhradí  LESY MESTA BREZNO prevodným príkazom v prospech účtu  

          Futbalového klubu najneskôr do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 
 

 

V 

Trvanie a zánik Zmluvy 

 

5.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 30.06.2018 vrátane. 

5.2 Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú sa dojednala. 

5.3 Pred uplynutím dojednanej doby táto Zmluva zaniká: 

5.3.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, a to ku dňu určenému v písomnej dohode 

o skončení Zmluvy; 

5.3.2 odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou v prípade porušenia 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné 

a doručené. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného 

prejavu vôle s uvedeným dôvodom odstúpenia; 

5.3.3 odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou v prípade porušenia záväzku 

mlčanlivosti podľa čl. 7 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné 

a doručené. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného 

prejavu vôle s uvedeným a preukázaným dôvodom odstúpenia. 

 

 

 VI. 

   Mlčanlivosť 

 

7.1 Zmluvné strany súhlasia, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré získali akýmkoľvek spôsobom 

o druhej Zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto Zmluvy, avšak nielen v súvislosti 

s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva. Zmluvné strany sa 

zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť tretím osobám, ani týmto tretím osobám 

neumožniť ich sprístupnenie a nevyužiť na iný účel, ako na plnenie tejto Zmluvy. Dôverné 

informácie môžu  byť poskytnuté alebo sprístupnené tretím osobám na základe písomného súhlasu 

druhej Zmluvnej strany, ktorý nebude bezdôvodne odoprený, ak o neho bude požiadané. Dôverné 

informácie budú poskytnuté alebo sprístupnené odovzdávajúcim protokolom podpísaným oboma 

Zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že príjmu opatrenia, ktoré zabezpečia 

zachovávanie záväzku mlčanlivosti. 

7.2 Porušenie záväzku mlčanlivosti zakladá právo Zmluvnej strany, voči ktorej bol záväzok 

mlčanlivosti porušený, na odstúpenie od Zmluvy podľa článku 5 tejto Zmluvy. Tým nie je 

dotknutý nárok tejto Zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením záväzku 

mlčanlivosti. 

7.3 Ustanovenie ods. 7.1 sa nevzťahuje na 

7.3.1 poskytnutie informácií tretej osobe, ktorá pre Zmluvnú stranu sprístupňujúcu 

informácie poskytuje právne, finančné a účtovnícke služby; 

7.3.2 informácie a skutočnosti, ktoré Zmluvná strana získala a ktoré sa stanú verejne 

prístupnými alebo sa majú sprístupniť a poskytnúť podľa osobitných právnych 

predpisov. 

7.4 Ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nemá vplyv na povinnosť   

zachovávať mlčanlivosť, ktorá bude trvať po dobu 3 rokov po ukončení platnosti Zmluvy. 

 

 



VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, že ich prejavy vôle sú 

dostatočne určité a zrozumiteľné, a že ju uzatvárajú vo forme predpísanej príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

8.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

8.3 Neplatnosť, neúčinnosť alebo neaplikovateľnosť akéhokoľvek ustanovenia tejto Zmluvy sa 

nedotýka platnosti, účinnosti alebo aplikovateľnosti jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany 

budú v dobrej viere rokovať o nahradení vadných ustanovení ustanoveniami, ktoré sa najviac 

približujú pôvodnému účelu sledovaného Zmluvnými stranami. 

8.4 Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

Zmluvnými stranami. 

8.5 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch  exemplároch, z ktorých jeden obdrží Futbalový klub Brezno 

a jeden LESY MESTA BREZNO.  

8.6 Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne neupravené v tejto Zmluve, ktoré vznikli na základe 

tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sú obsahom a účelom 

najbližšie obsahu a účelu tejto Zmluvy. 

8.7 Účastníci Dohody vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzavreli v tiesni alebo za nevýhodných 

podmienok, že si ju prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

V Brezne, dňa  ...........2018                 V Brezne, dňa  ................2018  

 

 

za LESY MESTA BREZNO s r.o.:     za Futbalový klub Brezno: 

 

 

 

  

 

..........................................................                          ......................................................... 

Ing. Ján Lukáč, konateľ                                     Mgr. Milan Belko, predseda FK Brezno 


