
Zmluva o spolupráci 
uzavretá podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

Název: 
so sídlem: 
IČO: 
DIČ : 
IČ DPH: 

čl. I. 
Zmluvné strany 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 

Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 97401 
42299268 
2023528463 
SK2023528463 

zapísaný v: registri oblastných organizácii Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoj a SR, č . 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012 

konajúca prostredníctvom: 

predstavenstva. 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

( ďalej len „OOCR") 

a 

Název: 
so sídlem: 
IČO: 
DIČ : 

Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditel' . Na základe poverema 

ČSOB , a.s . 
SK18 7500 0000 0040 1614 8825 

Banskobystrický geomontánny park, o.z. 
Námestie SNP 13, Slovenská .Cupča 976 13 

45017247 
2022586060 

konajúca prostredníctvom: 
Ing. Pavel Zajac, predseda združenia 

Kontaktná osoba: In . Michal Vráb 

Telefón: 
Email: 
Bankové spojenie: ra anka, a.s. 

IBAN: SK611100000000262 1236226 

( ďal ej len „Partner") 

(Spolu ďalej aj „zmluvné strany") 

č l. II. 
Predmet zmluvy 

Zmluvné strany sa dohod li na spolupráci pri rozvojovom zámere s názvom „Rozšírenie ponuky 

ínformačného centra Slovenská .Cupča" . Zm luvou o spo lu práci sa upravujú vz,\jomné vzťahy , 

práva a povin ností. 



čl. III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

I . OOCR sa zavazuje: 
a. financovat' projekt zo získaného finančného príspevku na realizáciu Rozvojového 

zámeru a spolupracovat' pri obstarávaní potrebného vybavenia požičovne podl'a 

projektu „Rozšírenie ponuky informačného centra Slovenská Cupča" . 

b. odovzdať bezplatne do užívania Partnerovi príslušenstvo: via ferratové sety ( 1 O ks, 

vrátane 5 ks náhradných tlmičov pádu), elektrické kolobežky (1 O ks) vrátane 

doplnkového príslušenstva a prilby (15 ks) obstarané prostredníctvom Rozvojového 

zámeru ako aj všetko ostatné príslušenstvo na ďalšie zapožičiavanie tretím stranám. 

O odevzdaní a prevzatí tohto príslušenstva spíšu OOCR a Partner preberací protokol. 

3. Partner sa zavazuje: 
a. prevádzkovať požičovňu via ferratových setov a elektrokolobežiek. 

b. informovat' OOCR Stredné Slovensko o stave a prípadných zmenách v nadobudnutom 

majetku. 
c. zasielať mesačné reporty o výkone požičiavania užívaného majetku na emailové adresy: 

pec@centralslovakia.eu a reksakova@centralslovakia.eu. 

d. 50% výnosov požičovn,e použit' na náklady spojené s poskytovaním informačných 

služieb návštevníkom. 
e. spravovat' fond opráv, k,torý bude tvorený z 50% výnosov požičovne a bude slúžiť na 

údržbu a nutné opravy via ferratových setov, eJektrokolobežiek a údržbu ferratovej trasy 

Pamír. 

čl. IV. 
O.oba trvania 

I. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú , v trvaní do 31.1 2.2023 . 

2. Zmluvné strany sa dohod li, že dÍ žka trvani a zmluvného vzťahu pod\'a bodu l . tohto článku 

Zmluvy sa predlžuje vždy o ďal š ích 12 mesiacov a to, v prípade, ak žiadna zo zmluvných 

strán nedoručí najneskór 2 mes iace pred dát:urnom skončenia tej to Zmluvy písemné 

oznámeníe druhej zmluvnej strane, že trvá na ukončen í tej to Zmluvy v póvodnom tenníne. 

č l . V. 
Ochrana osobných údajov 

I. Osobné údaje fyz ických osob, prostredníctvom kterých zmluvné strany konajú a plnin 

predmet tejto zmlu vy, vo vlas tnom rnene spracúvaj ú zmluvné strany. Sprncúvanic týchto 

osobných údajov je nevyhnutné na plneni e tej lo zmlu vy, účc lo l\\ sprncúv:min osobnýd , úd,\iov 

je vý lučne plnenie tejto zml uvy . Doba uchovúvanin osobných úclajov je 5 rokov pl) zúniku 

pl atnosti tej to zmlu vy, ak osobílný zákon ncslunovuje inuk. 



2. D otknutá osoba má v zmysle GDPR a) právo požadovat' od zmluvných strán pristup k 
osobným údajom tý kajúcin1 sa jej osoby; b) právo na opravu osobných údajov; c) právo na 
vymazanie osobných údajov a právo na obmcd1.cnic spracúvania osobných údajov; d) právo na 
prenosnosť osobných údajov; 5 c) 1wávo podat' návth na začatic konanía O ochrane osobných 
údajov na Ůrade na ochranu osobných údajov Slovcnskcj republiky. 

3. Posk-ytnutie osobných údajov v rozsahu mcno a priczvi sko štatutára a kontaktnej osoby. 
e1~1ai lová adresa a tel efónnc či slo kontaktnej osoby j e požíadavkou, ktorá je potrebná na plneme 
te_1to zmluvy. Neposkytnutic uvedených osobných údajov má za nás ledok nemožnost' plni t' túto 
zmluvu. 

4. Zmluvné strany sa zavazujú infom1ovať všetky dotknuté osoby, ktorých osobné údaje ,,. 
súvislosti s uzatvorením a plnením tejto zmluvy spracúvajú, o ich vyššie uvedených právach 
\yplývajúcich z GDPR. 

5. Zmluvné strany deklarujú, že prijali primerané techn ické a organizačné opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

čl. VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva j e vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jede..., 
rovnop1s. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou fonnou dodatku„ N) 

dohode oboch zmluvných strán . 

3. Táto zmluva nadobúda platnost' v okami hu jej podpisu všetkými zmluvnvm1 stranami a 
účinnost' dňom nasledujúci m po dní jej prvého zvcrcjncnia na wcbovom sídle osob, . ktora F 
povinnou osobou v zmysle § 4 7a zákona č . 40/1964 Zb. Občianskeho zákl)tm1ka , "'),~ni 

neskorš ích predpisov a § 5a zákona č . 21 I /2000 Z. z. o s lobodnom pnstupl.' k mtl,m,a..:iam , 
znení neskorších predpi sov alebo v Centrá lnom reg istri zmlúv (d'alci len „Rcg1::-ter"), pni).Kk 
o!i.Óh, ktoré sú povinné podl'a § 2 zákona č . 211 /2000 Z 1 . o slobodnom pn,ttt'''-' k 1 ,ú,n,, 1-: ..ln 
a o zmene a doplnení n1 ektorých 1ákonov (1úkon o <,lohmk mtnnnau1) , ml.''' n"' ' , ..:h 
predp1sov . Reg1ster JC ve reJ ný 1omam povmnc 1vcrcJt'lovan)l.h 1mlll\, ktl,í\ ,cd1.: l .i. , .iJ\ 
~loven!o>keJ republiky v elck tronickcJ podobc 7vcreJncmc 11nll1, \ , Rcg1,tn ,., n.:1,,,a lu1-I.' z..1 
porukn1e ani za ohrc)f.en1 e obc hodncho taJ0tll',l\ a a mtonnauc 01n.1čl.'nc \ tc1t,, zmlU\~ a.,,, 
dóv<..--rné v 1.m yslc ~ 27 1 odsek I Obchodného á konmka <,a ncpm alu1u za llúHmc mh'"'"""'~ 

4 V prír,adc. rik 11nluv 11é stli:lny ncdod1ita dohodnut~ podmt\.'lll\ llllhl\ \. llh'-h' ,,, t\.' t,, 
1ml11vy c,di;túprť hu uvcde111a do\'odu Uč111k) rn.b.turwnm th\,t,n ,\J\\ ,lt\l,m ,l,,nl\~ma 
01námcnrn o odi.1úr en1 druhc:J 1111 111\n ťl '- tl ,111~ \ t,l"-om pnp.,dc ,, l'nhd ., l""""''':--.t, 
11rlív1qťicc 1 1c1to 1mluvy 11,1d1n < >hl h11dm 111 ,.,~om11l..om 

c; f'<,~1 ·11' 11,1,, 1ml11v,1 ne11 c~1 v~rt l v )'t il\U II f'O\ lllth>".111 1mh1,md1 '.!\Hli\ 11.,,lu '>:l "''"'"" 

!ilHmy prl ' lu~ným1 u 1if11JH1\t r11 an11 ( >t.d1od11cli11 1.1!-..11nntkn ll mHHl\\11\1 IÓ\(\ mm, p1,\,n,m1 
p1cdp1 rn1 



6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola 

u,zatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

Za OOCR: 

Za Partnera: 

Banskobystrický rcnrn<mtfonv park 

976 L, .; luv ,:. ,s k:, i.: 1J /i C" 

IČO ; 4~() 17 .~47 1::HČ,; ;i.Qi;;~g~060 


