ZMLUVA
o spolupráci pri organizovaní podujatia C-NBS1-000-073-285
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zmluva“)
I. ZMLUVNÉ STRANY
1. Organizátor:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Dobrota, podpredseda predstavenstva
V zastúpení:
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ
IČO:
42299268
DIČ:
2023528463
IČ DPH:
nie sme platcami DPH
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
IBAN:
SK18 7500 0000 0040 1614 8825
Registrovaný:
v registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a
výstavby SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012
(ďalej len „OOCR“)

2. Spoluorganizátor: Národná banka Slovenska - Múzeum mincí a medailí Kremnica
Sídlo:
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
V zastúpení:
Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová, riaditeľka Múzea mincí a medailí
IČO:
30 844 789
DIČ:
2020815654
IČ DPH:
SK2020815654
Bankové spojenie:
NBS Bratislava
IBAN:
SK07 0720 0000 0000 0000 1919
(ďalej len „MMM Kremnica“ alebo „NBS“)
a
(spolu aj ako „zmluvné strany“)
II. PREDMET SPOLUPRÁCE
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom spolupráce pri organizovaní podujatia Nočné
prehliadky Mestského hradu v Kremnici, ktoré sa bude konať dňa 12. júla 2022 v čase od
19:00 do 21:30 hod. (ďalej len „podujatie“).
III. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. MMM Kremnica sa zväzuje v zmysle spolupráce:
- sprístupniť OOCR priestory areálu Mestského hradu v Kremnici v dostatočnom predstihu
na prípravu podujatia, maximálne od 16:00 hod. v deň konania podujatia;
- poskytnúť technickú a personálnu súčinnosť zo strany zamestnancov MMM Kremnica;

-

šíriť informácie o podujatí prostredníctvom vlastných informačných a propagačných
kanálov.

2. OOCR sa zaväzuje v zmysle spolupráce:
- zabezpečiť organizáciu podujatia;
- dodať MMM Kremnica podklady potrebné na propagáciu podujatia;
- zaplatiť MMM Kremnica touto zmluvou dohodnutú odmenu.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôležité okolnosti.
IV.

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Konečná dohodnutá cena za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa článku II. a III. je vo
výške 50,- EUR (slovom päťdesiat EUR) vrátane DPH.
2. OOCR uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového dokladu –
faktúry. Faktúru vystaví NBS za plnenie podľa článku II. a III. vo výške 50,-EUR po skončení
podujatia so splatnosťou do 14 dní.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 Zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené
nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to
dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie NBS na prepracovanie. Nová lehota splatnosti
začne plynúť až po doručení novej faktúry OOCR.
V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých OOCR obdrží jeden rovnopis a MMM
Kremnica tri rovnopisy.
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po
dohode oboch zmluvných strán.
2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a na webovom sídle (internetovej stránke)
NBS.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a § 5a ods.
6, 9 a 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností
jednou zmluvnou stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto
zmluvy.
5. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tejto zmluvy sa považuje
každé z nasledovných porušení zmluvy:
- ak OOCR nezabezpečí organizáciu podujatia v termíne dohodnutom v článku II. tejto
zmluvy,
- ak OOCR bude realizovať podujatie v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
6. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem
porušení zmluvy definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V
prípade nepodstatného porušenia tejto zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená
odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana nesplní svoju zmluvnú

7.

8.

9.
10.
11.

12.

povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej primeranej
lehoty. V písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej
povinnosti ako aj upozornenie na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia
porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej
lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy.
Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností vyššej
moci, táto zmluvná strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov
vyplývajúcich zo zmluvy. Mimoriadne udalosti označované ako vyššia moc musia nastať
po uzavretí zmluvy, sú nepredvídateľné a príslušná zmluvná strana im nemôže zabrániť.
Okolnosti vyššej moci zahŕňajú predovšetkým prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia,
zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuch, teroristické útoky a štrajky. Zmluvná strana
odvolávajúca sa na vyššiu moc je povinná informovať okamžite telefonicky alebo
elektronicky a následne písomne druhú zmluvnú stranu o akýchkoľvek okolnostiach
vyššej moci a preukázať ich primeraným spôsobom.
V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné
odstúpenie od zmluvy s uvedením dôvodu doručiť druhej zmluvnej strane. Účinky
odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.
Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán
podpísanou oboma zmluvnými stranami.
Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
NBS pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb OOCR na účely plnenia tejto zmluvy
postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých
osôb je zverejnená na webovom sídle NBS: https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnychudajov.
Zmluvné strany (každá za seba) zhodne vyhlasujú, že sú oprávnené uzavrieť túto zmluvu,
túto zmluvu si dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli, v celom rozsahu s ňou súhlasia,
zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a súčasne vyhlasujú, že zmluva
bola uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku na znak čoho ju bez výhrad podpisujú.

V Banskej Bystrici dňa

V Kremnici dňa

––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––--------

Ing. Jiří Pěč, PhD.
výkonný riaditeľ OOCR

Mgr. Diana Kmeťová Miškovičová
riaditeľka MMM Kremnica

