
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
A PROPAGACII 

uzatvorená v súlade s $269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: 

.I. 

Zmluvné strany 

partner: 
so sídlom: 

Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu 
Nám. SNP 1, 974 01 Banská Bystrica 
Ing. Jifí Pë, PhD., výkonný riaditel 
42299268 

zastúpený: 
I�O: 
DIC: 
I� DPH: 
bankové spojenie: 

2023528463 
SK2023528463 
Ceskoslovenská obchodná banka, a.s. 

IBAN útu: SK18 7500 0000 0040 1614 8825 
zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, vystavby 
a regionálneho rozvoja SR, . 10206/2012/sCR, dHa 6.3.2012. 

(d'alej aj ,partner") 

TJ BIELA STOPA Kremnica o.z. organizátor: 
so sídlom: 

zastúpený: 
ICO: 
DIC: 
bankové spojenie: 
IBAN útu: 

P. Kri~ku 391/6, 967 01 Kremnica 
Slavomír Hrúza, predseda oz 
35656824 

2020541743 
Slovenská sporite>Ha, a. s. 
SK63 0900 0000 0000 7434 3743 

(d'alej aj ,organizátor") 

1. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je: 

A) spolupráca organizátora TJ BIELA STOPA Kremnica 0.z. a partnera O0CR Stredné 
Slovensko, na podujatí Biela Stopa 2023- 50. roník, ktoré sa uskutoní v termíne 4.-5. marec 
2023 na Skalke pri Kremnici (d'alej len ,podujatie"). V zmysle spolupráce organizátora a 
partnera sa organizátor zaväzuje zabezpeie prezentaný priestor pre partnera poas podujatia, 
propagáciu partnera a spoluprácu partnera a organizátora v rámci uvedeného podujatia. 

B) materiálno technická podpora pri organizovaní podujatia v spolupráci organizátora 
a partnera. 

C)záväzok partnera zaplatit organizátorovi za prezentaný priestor, podporu a vykonanú 
propagáciu a spoluprácu odmenu pod>'a lánku IV. tejto zmluvy. 

. IlI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

A) Organizátor sa zaväzuie v rámci spolupráce: 
1. realizovae propagovanie partnera nasledovným spôsobom: 

a) umiestnie na dobre viditelnom mieste logo partnera vrátane loga Ministerstva 
dopravy SR a loga Slovakia travel v priestoroch, kde sa bude podujatie konat; 



b) uviest' partnera v tlaených a mediálnych výstupoch k podujatiu; 
c)zabezpeie umiestnenie loga partnera nasledovne: 

na pozvánkach a plagátoch k podujatiu, 

na internetovej stránke organizátora, 
na reklamných a propaganých materiáloch; 

2. zrealizovae' propagáciu pod>a vopred dohodnutých podmienok medzi zmluvnými stranami, 
ktoré sa môzu pod>a potreby upravovae a menie po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
Komunikácia pod>'a tohto bodu bude prebiehae medzi kontaktnými osobami, ktorými sú: za 

partnera Barbora Rekaáková, mail: reksakova@centralslovakia.eu a za organizátora, 
Slavomir Hrúza, mail: info@bielastopa.eu 

3. zachovae logo partnera, farbu a typ písma v súlade s predlohou dodanou partnerom; 
4. poskytnúe' partnerovi prezentaný priestor na mieste konania podujatia; 
5. zabezpeie bezpenose' pre návatevníkov a úastníkov podujatia; 
6. dodat partnerovi monitoring propagácie vrátane fotografického materiálu po ukonení 

podujatia ako prilohu zútovacej faktúry. 

B) Partner sa zaväzuje: 
1. dodat organizátorovi podklady potrebné na propagáciu v deH podpisu tejto zmluvy; 
2. odsúhlasie realizané rieaenie zvolenej propagácie s organizátorom pod>'a vzájomne 

dohodnutých termínov, bez zbytoného odkladu; 
aírie informácie o podujatí z vlastných informaných a propaganých kanálov; 
podporovat na svojej úrovni realizáciu a propagáciu podujatia vyu~itím vaetkých 
poskytnutých mo~ností z pozície partnera; 

5. dodr~ae' schválený scenár podujatia predlo~ený organizátorom. 

C) Zmluvné strany sa zaväzujú, ze si budú poskytovae' súinnost pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú vas informovae o vaetkých skutonostiach 
potrebných pre ich spoluprácu pod>a tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovae' vaetky zmeny 
a dôle~ité okolnosti. 

. IV 
Odmena a platobné podmienky 

1. Konená dohodnutá cena organizátorovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy pod>'a lánku 
II. a III. je1 000,- EUR (slovom: jedentisíc EUR). 
Partner uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe dañového dokladu-

faktúry. Faktúru vystaví organizátor za plnenie pod>'a lánku l. a II. po skonení podujatia, 
so splatnostou do 14 dní. Súastou faktúry je preberací protokol o realizácii vykonaných 
prác uvedených v lánku II. a lII. tejto zmluvy vrátane fotodokumentácie plnenia predmetu 
zmluvy pod>'a lánku II. a III. 
Faktúra musí obsahovae vaetky nále~itosti daHového dokladu pod>a § 10 zákona 
. 431/2002 z. z. o útovnictve v znení neskoraích predpisov. V pripade, ak vo faktúre budú 
uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovat' vaetky uvedené nále|itosti a podmienky, 
je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti 
zane plynúe a~ po doruení novej faktúry partnerovi. 

2. 

I. V. 
Zmluvná pokuta 

Zmluvné strany sa dohodli, ~e v prípade poruaenia podmienok tejto zmluvy zo strany 
organizátora, si partner mô~e uplatnie voi organizátorovi zmluvnú pokutu vo výake 50 % 
vyplatenej odmeny uvedenej v lánku IV, bod I tejto zmluvy. 



VI. 
Záverené ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých ka~dá zmluvná strana obdr~í jeden 

rovnopis. 
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mo~né uskutornie len písomnou formou dodatku, po dohode 

oboch zmluvných strán. 
Zmluva nadobúda platnose dHom jej podpísania zmluvnými stranami a úinnose dHom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Uradom vlády 
Slovenskej republiky, v súlade s § 47a ods. 1 zákona . 40/1964 Zb. Obiansky zákonnik v 
nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoraích predpisov. 
V prípade, ak partner alebo organizátor nedodr~ia dohodnuté podmienky zmluvy, mô~u partner 
alebo organizátor od tejto zmluvy odstúpie bez uvedenia dôvodu. Uinky odstúpenia nastávajú 
diom doruenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom. 

5. Pokial> táto zmluva nerieai vaetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany 
prisluanými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými právnymi 

predpismi. 
6. Zmluvné strany si túto zmluvu preitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, ~e zmluva bola 

uzatvorená slobodne, vá~ne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

A. 

V Kremnici, dHa 24.2. 2o23 V Banskej Bystrici, dHa 23.2-2o23 

ACESTOVA Za oroanizátora: 
ORGANIZ4 

STREDNÉSLOVENSKO 
Ing. Jii PE, PhD 
vykonný riadite> 

Nám. SNP 1 974 01 Banská Bystrica ICO: 422 99 2683 DIC: 2023528463 Siavom1r Hruza 
Predseda OZ 


