Zmluva o spolupráci a propagácii
uzatvorená medzi

čÉnok.l.

Zmluvné strany

oblastná organizácia cestovného ruchu n'Malé Karpaty/''

so sídlom:
zastúpený:
ICO:
DlČ:
bankové spojenie:
čísloúčtu:
Nie je platcom DPH

Štúrova59, 9oo 01 Modra

Jur{ Petrakovič, predseda predstavenstva

50110641
2120248812
SLSP, a.s.
sK59 0900 0000 0050 8209 2975

zapĺsaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy,
uýstavby a regionál neho rozvoja

S

lovenskej repu

bl

iky č. 29321 l 20

1

s/scR'

len,,ooCR")

(ďalej

a

občianske združen ie Ku ltúrne centrum Budmerice

sídlom:
zgstúpený:
ICO:
DlČ:
bankové spojenie:
čísloúčtu:
so

Nie je platcom DPH

Budmerice 527
PhDr. Jozef Savkuliak
50617508
2120508434
čsoB, a.s.
sK83 7500 0000 0040 2907 5039

(ďalej len ,,partner")

uzatvárajú v sÚlade s $ 269 ods. 2 obchodneho zákonníka nasledovnú zmluvu:

čÉnokll.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto zmluvy je:

spolupráce zmluvných strán pri prezentácii oocR na podujatí
,,Výstava kraslíc", ktoré bude realizované občianskym zdruŽením KultÚrne centrum
Budmerice, dňa 1 1. 02. 2022, a to za podmienok dohodnutých v Zmluve,

a) úprava vzájomnej
b)

záväzok

oocR

zaplatiť partnerovi za prezentačný priestor na podujatí,,Výstava kraslíc"

podl'a článku lV. tejto zmluvy.

článok lll.
Práva a povinnosti zmluvných
strán

A.
1.

Partner sa zaväzuje v rámci spolupráce:
zabezpečit plnenie predmetu zmluvy v nasledovnom rozsahu:
1

a) uverejnenie loga oocR a loga Dovolenka na Slovensku dobý nápad na podujatí
,,Výstava kraslíc"
b) znášaťvšetky reŽijné náklady spojené s realizovaním podujatia ,,Výstava kraslíc"
a uverejnením loga oocR a loga Dovolenka na Slovensku dobý nápad
2

realizovať propagovanie partnera nasledovným spÔsobom:
a) uverejniť logo oocR a Dovolenka na Slovensku dobý nápad na podujatí ,,Výstava
kraslíc"
b) zachovať logá partnerov, farbu a typ písma.

3

dodať partnerovi fotodokumentáciu zrealizácie podujatia ,,Výstava kraslíc" adetailu
uverejnených lôg

B.
1.
2-

3.

4.
c.

oocR sa zaväzuje:
dodať partnerovi podklady potrebné pre spoluprácu a na propagácĺu (logá v elektronickej
podobe) do 10 pracovných dní od nadobudnutia Účinnostitejto zmluvy,

odsÚhlasiť realizačnériešenie zvolenej propagácie s partnerom podla vzájomne
dohodnuých termínov, bez zbytočnéhoodkladu,
zaplatiť partneroviza poskýnutie prezentačnéhopriestoru na podujatí,,Výstava kraslíc" vo
výške uvedenej v čl. lV bod 1 tejto zmluvy,
poskytnúť partnerovi súčinnosťpri realizovaní predmetu tejto zmluvy.

Komunikácia podl'a tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnýmiosobami, ktoými sÚ: za
partnera Zuzana Tichá (riaditel@malekarpaty.travel) a za partnera PhDr. Jozef Savkuliak
(ozkcb2l 1 6@ g m a l. com ).
i

D.

zaväzu1Ú, 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.

Zmluvné strany

sa

článok lV.
odmena a platobné podmienky

1.

Konečná dohodnutá cena partnerovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podl'a článku ĺl'
a lll. tejto zmluvy je: 700 eur (slovom: ,,sedemsto" eur). OOCR nie je platcom DPH.

2. oocR

3.

-

uhradí cenu za realizácĺu predmetu tejto zmluvy na základe daňového dokladu
faktúry. FaktÚru je partner oprávnený vystaviť na sumu dohodnutú v čl. lV. ods. 1 po
Úplnom dodaní predmetu zmluvy oocR podl'a čl. lll. A. bodu 3' zmluvy. Splatnosť faktÚry
bola zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 30 dní. SúčasťoufaktÚry bude preberací
protokol o rea]izácii vykonaných prác uvedených v článku ll. a článku lll- tejto zmluvy
vrátane dodaného fotomateriálu podľa čl. lll., písrn. A, bod 3., v opačnom prípade nie je
oocR v omeškaní s Úhradou faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky náleŽitosti daňového dokladu podla $ 10 zákona č.
43112002 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 na prepracovanie. Nová lehota
2

splatnosti začne plynÚť aŽpo doručenínovejfaktúry partnerovi

článok V.

Zmluvná pokuta

1.
2.

Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade porušenia podmienok tejto zmluvy zo strany
partnera, ktoré znemoŽní realizáciu propagácie ooCR podlä tejto zmluvy, vzniká oocR
nárok voči partnerovi na zmluvnú pokutu vo výške 10 % odmeny uvedenej v článku
lV. bod 1 tejto zmluvy.
Za podstatné porušenie zmluvy sa povaŽuje konanie partnera ktoré smeruje k nenaplneniu
jeho povinností v zmysle tejto zmluvy a spÔsobuje moŽnosť odstúpiť od tejto zmluvy oocR
z dôvodu na strane partnera. Ako dÔvod odstÚpenia je dohodnutý najmä včasnéa riadne
neplnenie povinností organizátora podl'a tejto zmluvy, ktoré môŽe mať čo len
potencionálny následok
nerealizovaní touto zmluvou dohodnuých záväzkov
organĺzátora.

i

V

článok Vl.
Záverečnéustanovenia

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktoých kaŽdá zmluvná strana obdrŽí jeden
rovnopis.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné uskutočnit' len písomnou formou dodatku, po
dohode oboch zmluvných strán.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a Účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle $ 47a
občianskeho zákonn íka.
V prípade, Že ooCR, alebo partner nedodžia dohodnuté podmienky zmluvy, mÔŽu oocR,
alebo partner od tejto zmluvy odstúpiť. Učinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia
oznámenia oodstúpenídruhej zmluvnej strane. Vtakom prípade sa právaa povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy riadia obchodným zákonníkom.
Pokial'táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnýmiustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnýmizáväznými právnymi
predpĺsmi.

Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a vyhlasujÚ, Že zmluva bola
uzatvorená slobodne, váŽne, bez nátlaku anaznak súhlasu jubezvýhrad podpisujÚ.

V Modre, dňa 7. 2.2022

občlarrske ĺdružeĺlle
KU LTL'BN E CEMn(U M BUDMER'CE
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