
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená pod>a podla § 269 ods. 2 zákona . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskoraích 
predpisov, V spojení s 57 ods. 1 zákona . 302/2001 Z. z. o samospráve vyaaích územných celkov 

(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskoraích predpisovav súlade s $8 ods. 1 písm. e) zákona 
. 583/2004 Z. z. o rozpotových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskoraích predpisov. (dalej len ,Zmluva") 

medzi 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 
Sidlo Námestie SNP E. 1, 974 01 Banská Bystrica 
I�O: 422 99 268 

DIC 
ZapisanáV 

2023528463 
registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR, . 10206/2012/SCR 
Ing. JiYí P�, PhD., výkonný riaditer 

�SOB, a.s. 
Zast. 

Bank. spojenie: 
Cislo útu: SK 18 7500 0000 0040 1614 8825 

Kontaktná osoba: Mgr. Barbora Rekaáková 
Telefón: 
E-mail: 

(dalej len,0oCR") 

Obianske zdru~enie Kordícky Hrebenák 

So sidlom: Kordiky 120, 976 34 Kordiky 

I�O: 457 93 247 

DIC: 2120443006 

Zast.: Peter Rusko, atatutárny zástupca 
UniCredit Bank Bank. spojenie: 

Cislo útu: SKO7 1111 0000 0013 9321 7001 

Kontaktná osoba: Peter Rusko 
Telefón: 

E-mail: 

(dalej len, Partner" a spolu aj ako,,Zmluvné strany") 

lánok . 
Predmet a úel Zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za úelom spolupráce pri údr~be a priprave 

beikárskych trás v Banskobystrickom kraji, s cielom zlepaenia ich stavu, zabezpeenia trvalej 

udr~atelnosti významnej turistickej infraatruktury, zvýaenia návatevnosti regiónov a celkovej 

podpory rozvoja cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. 
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2. Predmetom tejto Zmluvy je: 

a) záväzok 0OCR: 
poskytnút finanné prostriedky ako odmenu za úpravu beikárskych trati v 

Banskobystrickom kraji podla podmienok tejto Zmluvy vo výake najviac 1 920, EUR, 

spolupracovat s Partnerom, s cielom zabezpeenia rozvoja a udr~atelnosti turistických 

trás a infraatruktúry podla bodu 1, 

usmerñovat, koordinovat a kontrolovae zabezpeenie okruhu aktivít zo strany Partnera 

V zmysle Zmluvy, 

propagovae výsledky aktivít zo Zmluvy s cielom zvýaie návatevnost jednotlivých regiónov 
a 

b) záväzok Partnera: 

spolupracovae s OoCR, najmä podla podmienok tejto Zmluvy zabezpeie okruh aktivit 
v zmysle tejto Zmluvy (dalej len,Aktivity"), 
Aktivity zabezpeie v úzkej súinnosti s 0OCR a BBSK 

zabezpeovae Aktivity v rozsahu a podla podmienok tejto Zmluvy a pod>a pokynov 0OCR, 

zabezpeenie Aktivit zdokladovat, zhrnút a vyfakturovat pre 0OCR podla Zmluvy, 

naplñat a pravide lne aktualizovae informácie o trasách, ktoré budú zveladené vdaka 
spolupráci na základe tejto Zmluvy, na webovej platforme BBSK Outdoor Active Za 

horami za dolami, 

zabezpeenie Aktivit v�aka tejto spolupráci s OOCR a BBSK vhodne preukázate>ne 

propagovat, zároveñ zabezpeit, aby aj ka~dý dalaí subjekt resp. tretia osoba, ktorý bude 

zabezpeovae predmetné Aktivity pre 0OCR, povinne propagoval zabezpeovanie Aktivit 
poda tejto Zmluvy vdaka spolupráci s OOCR a BBSK (najmä na svojich online profiloch 

uviest, ~e ,túto aktivitu podporuje Banskobystrický samosprávny kraj"). 

súhlasit s tým, ~e o zabezpeovaní Aktivít bude 0OCR a BBSK najmä prostredníctvom 

KOCR informovae verejnose a tieto Aktivity propagovat, 

pri plnení tejto Zmluvy zabezpeie vaetky potrebnéé súhlasy dotknutých vlastnikov, 
dotknutých orgánov verejnej správy, zabezpeie potrebné povolenia a iné podobné 

skutonosti právneho charakteru tak, aby pou~itie finanných prostriedkov v súvislosti 

s touto Zmluvou bolo v súlade s prísluanými právnymi predpismi a s cielom, aby 

zabezpeovaním Aktivít nevznikla akoda, priom v prípade vzniku akejkolvek akody 

v súvislosti s Aktivitami pod>a tejto Zmluvy, je zodpovedným subjektom v celom rozsahu 

Partner a OoCR a BBSK nenesie za akodu v súvislosti so zabezpeovanim Aktivit ~iadnu 

zodpovednost a 

umo~nie kontrolu zabezpeenia Aktivit zo strany 0OCR a BBSK, napr. umo|nit osobám 
povereným za 0OCR alebo BBSK umo~nit nahliadnutie do originálnych dokumentov 

súvisiacich s Aktivitami, rovnako aj fyzickú kontrolu realizácie Aktivít. 

�lánok l. 
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3. 0OCR je oprávnená odstúpie od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak to pova~uje za potrebné 

vzhladom na okolnosti a záva~nose poruaenia zmluvnej povinnosti Partnerom, v dôsledku 
ktorého by sa cie> a zámer tejto Zmluvy nenaplnil alebo jeho nenaplnenie by bolo ohrozené. 
Odstupenie od Zmluvy je úinné jeho doruením. 

4. V prípade, ak nie je vyaaie uvedené inak, ak bude podla tejto Zmluvy potrebné doruovae 

druhej Zmluvnej strane akúkolvek pisomnost, doruuje sa táto písomnose na adresu Zmluvnej 
strany uvedenú v úvode Zmluvy, dokial nie je zmena adresy písomne oznámená druhej 

Zmluvnej strane. V prípade, ak sa písomnose aj pri dodr~anií týchto podmienok vráti 
nedoruená, Zmluvné strany sa dohodli, ~e úinky doruenia nastávajú tretím dHom po vráteni 
zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku poslala. 

S. Ka~dá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, ~e neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich ase na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej Zmluvnej strany.V prípade poruaenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode 
(postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade poruaenia tejto povinnosti jednou zo 
Zmluvných strán, je druhá Zmluvn strana oprávnená od Zmluvy odstúpit, a to s úinnostou 
odstúpenia ku dHu, ked bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doruené druhej 
Zmluvnej strane. Tým nie je dotknuté právo na náhradu akody. 

6. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre ka~dú Zmluvnú stranu. 
7. Strany Zmluvy prehlasujú, ie Zmluvu uzatvárajú slobodne a vá~ne a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju podpisujú. 
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Ing. JiYí P�, PhD. 
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Priloha . 1 Prehlad a zoznam be~kárskych trás v pôsobnosti, resp. správe PARTNERA 

Km Predpokldany Cena/ 

0OCR/PARTNER TRASY/ LOKALITA upravovaných 

trás 

pocet dni prispevok Suma spolu 
upravy na km/den 

0Z Kordicky Hrebenak KORDÍCKA VÁ}NICA 30 32 
2,0 1920 


