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1. zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v nasledovnom rozsahu:  
a) uverejnenie dvojstranovej inzercie OOCR v knihe „Album dobových fotografií 

a pohľadníc Malých Karpát a ich okolia,“  
b) znášať všetky režijné náklady spojené s realizovaním knihy „Album dobových fotografií 

a pohľadníc Malých Karpát a ich okolia“ a uverejnením inzercie v knihe. 
 

2. realizovať propagovanie partnera nasledovným spôsobom: 
a) uverejniť inzerciu na produkt OOCR pod názvom Otvorené viechy s kontaktnými 

údajmi: web stránka a email (1. strana) a inzerciu na audio sprievodcu Malé Karpaty 
s QR kódmi (2. strana), v inzercii budú uverejnené logá Otvorené viechy a Malé 
Karpaty, 

b) zachovať logo partnera, farbu a typ písma. 

3. dodať partnerovi 5 ks výtlačkov vydanej knihy s dvojstranovou inzerciou OOCR. 

 
B. OOCR sa zaväzuje:  

 
1. dodať partnerovi podklady potrebné pre spoluprácu a na propagáciu (logo v elektronickej 

podobe) do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,  

2. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie s partnerom podľa vzájomne 
dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu, 

3. zaplatiť partnerovi za poskytnutie prezentačného priestoru v knihe „Album dobových 
fotografií a pohľadníc Malých Karpát a ich okolia“ vo výške uvedenej v čl. IV bod 1 tejto 
zmluvy, 

4.  poskytnúť partnerovi súčinnosť pri realizovaní predmetu tejto zmluvy. 
 
C. Komunikácia podľa tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú: za 

partnera Zuzana Tichá (riaditel@malekarpaty.travel) a za partnera Ján Zigo 
(janozet@azet.sk). 
 

D. 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. 

 
Článok IV. 

Odmena a platobné podmienky 
 
1. Konečná dohodnutá cena partnerovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa článku II. 

a III. tejto zmluvy je: 2.700,- eur (slovom: „dvetisícsedemsto“ eur). OOCR nie je platcom 
DPH. 

2. OOCR uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového dokladu – 
faktúry. Faktúru je partner oprávnený vystaviť faktúru na sumu dohodnutú v čl. IV. ods. 1 
po úplnom dodaní predmetu zmluvy OOCR a dodaní dohodnutého počtu výtlačkov vydanej 
knihy podľa čl. III. A. bodu 3. zmluvy. Splatnosť faktúry bola zmluvnými stranami dohodnutá 
v trvaní 30 dní. Súčasťou faktúry bude preberací protokol o realizácii vykonaných prác 
uvedených v článku II. a článku III. tejto zmluvy vrátane dodaného dohodnutého počtu 
výtlačkov knihy podľa čl. III., písm. A, bod 3., v opačnom prípade nie je OOCR v omeškaní 
s úhradou faktúry.  
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