ZMLUVA O POSKYTNUTÍ OPRÁVNENIA NA POUŽÍVANIE OZNAČENIA
„ZNAČKA KVALITY SK“
(ďalej len „Zmluva“)
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v platnom
znení
medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
so sídlom:
Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
IČO:
00156621
DIČ:
2021291382
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000081105/8180
IBAN:
SK6681800000007000081105
v zastúpení:
PaedDr. Anton Stredák, vedúci služobného úradu
číslo zmluvy:
Kontaktná osoba pre účely tejto Zmluvy:
Meno a priezvisko: Ing. Ivan Višňovský
Tel.:
+421 2 592 66 337
E-mail:
ivan.visnovsky@land.gov.sk
ďalej ako „poskytovateľ“
a
BILLA s.r.o.

so sídlom:
zápis:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
konajúca:

Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava
Obch. register OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 4758/B
31 347 037
SK 2020312503
Tatra banka a.s.
2629003697/1100
SK07 1100 0000 0026 2900 3697
Tomáš Staňo, konateľ a Dariusz Bator, konateľ

Kontaktná osoba pre účely tejto Zmluvy:
Meno a priezvisko: Martina Kovacs
Tel.: + 421 911 718 080
E-mail: m.kovacs@billa.sk
ďalej ako „záujemca“

za nasledovných podmienok:
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Článok I.
Predmet a účel Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je udelenie oprávnenia na používanie označení Značka
kvality SK a Značky kvality SK GOLD (ďalej spolu len „Značka kvality SK“),
ktorých základné zobrazenia sú prílohe č. 1 tejto Zmluvy, pri vzájomnej spolupráci
v rámci Národného programu podpory poľnohospodárskych produktov a potravín
Značka kvality SK.
2. Poskytovateľ je majiteľom ochrannej známky SK ZNAČKA KVALITY QUALITY
FOOD SLOVAKIA a SK ZNAČKA KVALITY SK GOLD QUALITY FOOD
a udeľuje označenia Značka kvality SK potravinárskym výrobkom a ich výrobcom
za presne stanovených verejne dostupných podmienok. Záujemca je právnická osoba,
ktorej hlavným predmetom činnosti je maloobchodný predaj tovaru konečnému
spotrebiteľovi. Poskytovateľ má záujem na propagovaní označení Značky kvality SK
na verejnosti.
3. Účelom Zmluvy je podpora kvalitných výrobkov prostredníctvom označení Značka
kvality SK, ktoré zjednodušujú spotrebiteľom orientáciu pri nakupovaní potravín.
Spotrebitelia vyhľadávaním a rozoznávaním loga Značky kvality SK na potravinách
dostávajú informácie o výrobkoch označených Značkou kvality SK, a tiež záruku, že
nakupujú kvalitné produkty, ktoré spĺňajú kritéria podľa zásad Značky kvality SK
za dodržania národnej legislatívy, ale aj legislatívy EÚ, za dodržania výrobcom
deklarovaného technologického postupu počas celého výrobného procesu, pričom sú
pravidelne kontrolované orgánmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
4. Ministerstvo udeľuje za podmienok stanovených v tejto Zmluve záujemcovi súhlas
na používanie označení Značka kvality SK pri zvyšovaní informovanosti a povedomia
spotrebiteľov o Značke kvality SK a pri propagácii a podpore predaja potravinových
výrobkov ocenených Značkou kvality SK v sieti predajní záujemcu, a to formou:
a) označovania výrobkov logom Značka kvality SK v propagačných letákoch
záujemcu, pričom súčasťou týchto letákov bude i vzájomne odsúhlasené
vyobrazenie/ text poskytujúci spotrebiteľom základné informácie o Značke kvality
SK podľa čl. II. bod 4 tejto zmluvy,
b) ďalších propagačných a informačných aktivít záujemcu vždy po predchádzajúcom
vzájomnom odsúhlasení podľa čl. II. bod 4 tejto zmluvy.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť záujemcovi oprávnenie na používanie označení
Značka kvality SK v grafickej a textovej podobe po dobu trvania tejto zmluvy
bezodplatne.
2. Záujemca je povinný používať logá Značky kvality SK v súlade s manuálmi
poskytovateľa, ktoré sú k dispozícii na www.znackakvality.sk .
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3. Záujemca je povinný používať označenia Značka kvality SK len podľa čl. I. tejto
zmluvy a za používanie označení Značka kvality SK pri podpore predaja
potravinových výrobkov ocenených Značkou kvality SK nepožadovať a ani neprijímať
žiadne plnenia od svojich dodávateľov. Záujemca sa zároveň zaväzuje, že nebude
v súvislosti s touto zmluvou pri propagácií Značky kvality SK diskriminovať žiadnym
spôsobom niektoré výrobky ocenené Značkou kvality SK alebo niektorých výrobcov,
ktorí sú držiteľmi Značky kvality SK.
4. Záujemca
je
povinný
na
e-mailovú
adresu
poskytovateľa
znackakvalitysk@land.gov.sk zaslať návrh propagácie Značky kvality SK, grafické
návrhy, návrh informačných a propagačných aktivít na korektúru a schválenie.
Grafický návrh a návrh informačných a propagačných aktivít Značky kvality SK musí
byť odsúhlasený elektronicky pracovníkom poskytovateľa (odbor obchodnej politiky
alebo odbor komunikácie a marketingu). Až po písomnom schválení formou e – mailu
zo strany poskytovateľa je záujemca oprávnený postupovať podľa čl. I bod 4 tejto
zmluvy.
5. Záujemca je povinný dodržiavať pri propagácii Značky kvality SK pripomienky
poskytovateľa k návrhom príslušných aktivít podľa bodu 4. tohto článku.
6. Záujemca je povinný používať označenia Značka kvality SK len v spojení
s výrobkami ocenenými Značkou kvality SK a v súlade s dobrými mravmi tak, aby
nedošlo k poškodovaniu alebo znevažovaniu Značky kvality SK.
7. Záujemca je povinný kontrolovať zoznam aktuálnych výrobkov, ktorým bola
pridelená Značka kvality SK. Záujemca je povinný vždy pred zverejnením výrobku
spolu so Značkou kvality SK overiť, či výrobok môže používať Značku kvality SK
(t.j. či neuplynula doba na ktorú bolo označenie Značka kvality SK udelené,
poskytovateľ neodobral oprávnenie označovať výrobok Značkou kvality SK a pod.
Všetky informácie ohľadom aktuálnych držiteľov Značky kvality SK sú uvedené na
webovom sídle www.znackakvality.sk ).
8. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť záujemcovi všetky
informácie, ktoré majú vplyv na plnenie povinností záujemcu podľa tejto zmluvy a
tiež vždy bezodkladne aktualizovať svoju stránku www.znackakvality.sk .
9. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že záujemca bude propagovať
potravinové výrobky označené Značkou kvality SK a ich výrobcov v zmysle tohto
článku.

Článok III.
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Táto Zmluva je uzatvorená na dobu určitú s platnosťou 1 rok odo dňa jej podpisu,
pričom sa automaticky predlžuje o ďalší rok, pokiaľ niektorá zo zmluvných strán v
lehote dvoch mesiacov pred uplynutím doby platnosti písomne neoznámi druhej
zmluvnej strane, že nemá záujem na ďalšom trvaní tejto zmluvy.
2. Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán.
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b) výpoveďou bez uvedenia dôvodov, ktorú môže podať ktorákoľvek zo zmluvných
strán, výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane
c) odstúpením od zmluvy podľa bodu 3. tohto článku
3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť okamžite od tejto zmluvy pri závažnom porušení
zmluvných podmienok zo strany záujemcu uvedených v čl. I. bod 4. a v čl. II. bod 2.
až 7. tejto zmluvy. Poskytovateľ je povinný písomne vyzvať záujemcu a určiť
záujemcovi dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy a písomne záujemcu upozorniť, že v prípade neplnenia povinností
vyplývajúcich zo zmluvy od zmluvy odstúpi. Účinky odstúpenia nastanú dňom
doručenia odstúpenia od zmluvy.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva je uzavretá podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, pričom práva
a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení a
ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
2. Táto Zmluva je vyhotovená v 6 exemplároch, pričom záujemca obdrží dva exempláre
a poskytovateľ štyri exempláre.
3. Prípadné zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len na základe zhodného
písomného prejavu vôle oboch zmluvných strán, a to vo forme očíslovaných dodatkov
k tejto Zmluve, pričom tieto budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 – Zobrazenia Značka kvality
SK.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto zmluvy, rozpory vo výklade
niektorých ustanovení alebo rozpory pri uzatváraní dodatkov riešiť vzájomným
rokovaním. Ak pri riešení rozporov nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán
ani na rokovaní štatutárnych orgánov, je ktorákoľvek strana oprávnená predložiť spor
na rozhodnutie príslušnému všeobecnému súdu SR.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.
7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane
príloh a dodatkov v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej
republiky.
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8. Táto Zmluva bola spísaná podľa skutočnej vôle účastníkov, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok, bola nimi prečítaná, schválená a na znak súhlasu
vlastnoručne podpísaná.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Poskytovateľ

Záujemca

.......................................................
PaedDr. Anton Stredák
vedúci služobného úradu

........................................................
Tomáš Staňo, konateľ
Dariusz Bator, konateľ
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Príloha č. 1.
k Zmluve o poskytnutí oprávnenia na používanie označenia „Značka kvality SK“

Značka kvality SK

Značka kvality SK GOLD
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