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PERSONÁLNE ODWI

ť2 BOV
Zmtuva o spolupracz na akcii Golden Tour 2020

Č. ZOS/289/2019ĺBV$(d‘alej len „zmluva“) uzatvorená podl‘a ustanovení 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník v znení neskoršfch predpisov (ďalej len „Obchodný zákonnfk“)
1. Zmluvné strany

Usporiadatel‘
Obchodný názov: LS.C. SPORTS, s.r.o.Sídlo: Ivana Bukovčana 6 129/13, 841 08 Bratislava, Slovenskárepublika
ICO: 35 939 192DIČ: 2022048446IČ DPH: $K2022048446Registrácia: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I,oddiel: Sro, vložka č. 36331/BStatutámy orgán: Ondrej Krištofík konatel‘Bankové spojenie:
Císlo účtu (]BAN):
BIC:

(ďalej Len „usporiadatel“)

aKlient
Obchodný názov: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Sídlo: Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republikaICO: 35 850 370DIČ: 2020263432iČ DPH: SK2020263432Registrácia: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I,oddiel Sa, vložka č. 3 080/BZástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných: JUDr. Peter Olajoš, predseda predstavenstvalgenerálny riaditel‘,na základe štatútu predstavenstvaZástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Vladimír Antonín, vedúci personálneho oddeleniaBatikové spojenie:
Císlo účtu (mAN):
BIC:

(d‘alej len „klient“)

(usporiadatel‘ a klient d‘alej spolu len ako „zinluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)
2. Úvodné ustanovenia

1. Usporiadatel‘ vyhlasuje, že je oprávnený usporadúvať športovo-spoločenskú akciu GoldenTour Bratislava 2020 — futbalovú halovú ligu pozostávajúcu z viacerých jednotlivých zápasov(d‘alej len „zápas“), ktorá sa bude konaf v Bratislave od 18. januára 2020 do 30. júna 2020(d‘alej len „akcia“).
2. Usporiadatel‘ je d‘alej oprávnený a povinný v súvislosti s akciou zabezpečovať jej reklamu(propagáciu), a to aktívne aj počas konania akcie.

3. Predmet zmluvy
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1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie základných podmienok spolupráce medzi zmluvnými
stranami a vymedzenie práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s konanfm a účasfou na
akcií.

4. Práva a povinnosti usporiadatel‘a

1. Usporiadatel‘ sa zavázuj e pre klienta zabezpečiť:
(a) pitný režim (minerálna voda) pre každého hráča klienta počas priebehu celej akcie,
(b) občerstvenie pre každého hráča klienta vo forme bagety alebo mého občerstvenia počas

každého dňa akcie,
(c) dve vstupenky na slávnostné zahájenie
(d) vol‘né vstupenky na slávnostné ukončenie akcie (počet podl‘a kapacity zariadenia, najmenej

v počte štyri (4) ks,
(e) uvádzanie obchodného mena klienta na propagačnom materiály, najmä na plagáte a v

katalógu vydávanom k akcii,
(f) uvádzanie obchodného mena klienta na internetových stráiikach v spojení s akciou,
(g) verbálnu prezentáciu klienta v hale počas konania akcie,
(h) uvádzanie klienta vo výsledkových tabul‘kách počas konania akcie,
(i) zaistenie potrebného počtu katalógov a plagátov, ktoré sil vydávané k akcii pre klienta,

2. Ďalšie práva a povinnosti usporiadateľa:
(a) usporiadatel‘ má právo pred začiatkom akcie zmenif počet tímov v každej lige a tým aj

dlžku jednotlivých futbalových zápasov,
(b) usporiadatel‘ má právo pred začatím akcie pozmeniť alebo doplnit‘ pravidlá a systém akcie,

ktoré tvoria prílohu Č. 1 tejto zmluvy, wátane pravidiel a systému jednotlivých futbalových
zápasov s čím klient súhlasí,

(c) usporiadatel‘ nezodpovedá za prípadné úrazy, ktoré si hráč brajúci za klienta spósobí sám
alebo mým pričinením,

(d) usporiadatel‘ má právo najneskór jeden (1) mesiac pred začiatkom akcie zmeniť miesto
konania akcie, je ale povinný zachovať konanic akcie v meste Bratislava,

(e) usporiadatel‘ nezaist‘uje po dobu trvania akcie pre klienta, resp. hráčov hrajúcich za klienta,
žiadne poistenie a klient, resp. každý hráč si poistenie na akciu zaisfuje sám.

5. Práva a povinnosti klienta

1. Klient sa zaväzuj e:
(a) odovzdaf usporiadatel‘ovi súpisky s maXimálne dvadsiatimi (20) hráčmi, ktorí budú za

klienta v zápasoch nastupovat‘, ato do 15.01.2020,
(b) uviest‘ meno, priezvisko a označenie kapitána, ktorý bude označený kapitánskou páskou,
(c) nahlásiť farbu dresov, ato do 15.01.2020,
(d)klient d‘alej bene na vedomie pravidlá, systém akcie, sankcie za jeho nedodržanie a súhlasí

s jeho znenfm; pravidlá a systém akcie tvoria prílohu Č. I k zmluve,
(e) pri všetkých zápasoch musí byt‘ zvolený kapitán a mat‘ kapitánsku pásku,
(1) v prípade, že sa umiestni na mieste, ktoré bude usporiadatel‘om ohodnotené cenou alebo

frnanČnou odmenou, túto cenu prevziať osobne na galavečeri akcie usporadúvanej
usporiadatel‘om, pričom bene na vedomie, že v prípade, ak tak klient neučiní, cena
prepadá v prospech usporiadatel‘a,

(g)zaslať prihlášku (prihlásenie tímu do akcie) a podpísanú zmluvu usporiadatel‘ovi, ato do
31.12.2019

2. Klient bene na vedomie, že je zodpovedný za správanie hráčov, ktorf nastupujú za klienta a za
prípadnú preukázatel‘nú škodu, ktorú spósobia v hale konania akcie činnosťou nesúvisiacou
s hrou hráča klienta pňamo pri futbalovom zápase. Zástupca zodpovedný vo veciach
technických je za klienta zodpovedný poučif hráčov o povinnosti uvedenej v predchádzajúcej
vete a dohliadať aby hráči nevykonávali činnosti nesúvisiace s lirou, ktorými by mohli
spósobiť škodu.

2



V
3. Klient sa zaväzuje uhradiť štartovné vo výške 900,- EUR bez DPH (slovom deväťsto eur) na

základe faktúry vystavenej a odoslanej usporiadatel‘om, ktorú je usporiadatel‘ povinný vystaviť
do pätnástich (15) dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. K cene bude fakturovaná DPH podl‘a
platných právnych predpisov.

4. Lehota splatnosti faktúry je tridsaf (30) dní odo dňa doručenia faktúiy vystavenej
usporiadatel‘om do podatel‘ne v sídte klienta.

5. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskoršfch predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé
druhy dodaných tovarov a stužieb v zmysle ustanovení 74 odseku 1 písmeno f) uvedeného
zákona, v opačnom prípade je klient oprávnený vrátif faktúru usporiadatel‘ovi na
prepracovanie resp. kjej doplneniu, čím sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová léhota
splatnosti začne plynúf dňom doručenia opravenej faktúry do podatel‘ne v sídle klienta.

6. V prfpade omeškania klienta s úhradou faktúry za štartovné má usporiadatel‘ právo uplatniť si
u klienta nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,022 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.

7. “Osobně údaje“ sú v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov údaje
týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatel‘nej fyzickej osoby, ktorú
možno identifikovaf priamo alebo nepňamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora, mého identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identWikačné číslo,
lokalizačně údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viaceiých
charakteristIk alebo zaakov, ktoré tvoria jej fyzická identitu, fyziologická identitu, genetická
identitu, psychická identitu, mentálnu identitu, ekonomická identitu, kultúmu identitu alebo
sociálnu identitu. Pokial‘ jedna zmluvná strana zdiel‘a akékol‘vek osobně údaje s druhou
zmluvnou stranou, táto druhá zmluvná stranaje povinná tieto osobné údaje spracovať v súlade
s príslušnými právnymi predpismi, wátane Všeobecného naňadenia na ochranu osobných
údajov (Nariadenie EU 20 16/679), zákonmi, nariadeniami, pokynmi a štandardmi, a to vždy v
ich aktualnom znem Zmluvna strana je povinna zabezpečif, aby boli vykonaně všetky
pnslušne preventivne opatrema na zaistenie bezpečnosti a predchadzatiie poškodeiiu, strate
alebo zničenm osobnych udajov Pokial‘ sa osobne udaje jednej zmluvnej strany stanu
dostupnými pre neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je
povinná bezodkladne upovedomif dotknutá zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prísttipe
a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou stranou pri výkone akýchkol‘vek opatrení s
ciel‘om zmierniť následky straty alebo neoprávneného prístupu k osobným údaj om. V
stanovených prfpadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na
zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s
týmto ustanovením pri každom spracovanf osobných údajov, ktoré sú súčasfou zmluvy.

6. Trvanie zmluvy

1. Ak nedójde k zrušeniu zmluvy dohodou alebo odstúpením Zo zákonných dóvodov, závázky
vyplývajúce z tejto zmluvy zanikajú ich splnením.

7. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a v prípade, ak ide o zmluvu, ktoráje povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení
Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode iiiformácif) v znení neskorších predpisov, zmluva
nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení 47a zákona
Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej podpisu
oprávnenýnii zástupcami oboch zmluvných strán aje pre obidve zinluvné strany záväzná.
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2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne vážne a bez omylu, nebola
uzavretá v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečftali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasuju podpísujú.

3. Vzt‘ahy zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy a nie sú v nej výslovne
upravené, sa ňadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákomfka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v $lovenskej republike.

4. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy vzhl‘adom na neskoršiu legislatívnu zmenu
alebo z akéhokot‘vek mého dóvodu stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá za
následok neplatnosť cetej zmluvy.

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom(l)z nich.

V Bratislave, dňa V Bratislave, dňa

Za usporiadateľa: Za klienta:

‘--í
..

I.S‘C. SPORTS, s.r.b. BratisIa, jqárenská spoločnosť,
Ondrej Krištofík JUDr. Peter (bjoš
konateľ predseda prdjstavenstva/generálny riaditeľ

na základe štatútu predstavenstva
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