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Zmluva o spolupráci a propagácii
uzafuorená medzi

článok' l.
Zmluvné strany

oblastná organizácia cestovného ruchu "Malé Karpaty''
so sídlom: ŠtÚrova 59, 9oo 01 Modra
zastúpený: Juraj Petrakovič, predseda predstavensfua
ICO: 50110641
DlČ: 2120248812
bankové spojenie: SLSP, a.s.
číslo účtu: sK59 0900 0000 0050 8209 2975
Nie je platcom DPH

zapÍsaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č' 29321l201s/ScR.

(d'alej len,,OOCR")

občianske zdľuženie Kultúrne centrum Budmerice
so sídlom: Budmerice 527
zastúpený: PhDr. JozetSavkuliak
ICO: 50617508
DlČ: 2120508434
bankové spojenie: ČsoB, a.s.
číslo účtu: SK83 7500 0000 0040 2907 5039
Nie je platcom DPH

(ďalej len ,,partner")

uzatllára1Ú v sÚlade s $ 269 ods. 2 obchodného zákonníka nasledovnú zmluvu

článok ll.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je:

a) úprava vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri prezentácii oocR na podujatí
,,Budmerická fazul'ovica 2022", ktoré bude realizované občianskym zdruŽením
Kultúrne centrum Budmerice, dňa 07. 05. 2022, ato za podmienok dohodnutých
v Zmluve,

b) záväzok oocR zaplatiť partnerovi za prezentačný priestor na podujatí ,,Budmerická
fazul'ovĺca 2022" podl'a článku lV. tejto zmluvy.

článok lll.
Práva a povinnosti zmluvných

strán

1

A. Partner sa zaväzuje v rámci spolupráce:



I zabezpečit plnenie predmetu zmluvy v nasledovnom rozsahu:
a) uverejniť logo oocR a logo Dovolenka na Slovensku dobý nápad na všetkých

výstupoch propagujÚcich podujatie a na samotnom podujatí,,Budmerická fazulbvica
2022"

b) umiestneniť propagačné materiály oocR v priestoroch, kde sa podujatie koná
c) zachovať logo oocR a Dovolenka na Slovensku dobý nápad' farbu a typ písma
d) znášať všetky reŽijné náklady spojené s realizovaním podujatia a uverejnením loga

oocR a loga Dovolenka na Slovensku dobý nápad

dodať partnerovi fotodokumentáciu zrealizácie podujatia ,,Budmerická fazul'ovica 2022''
a detailu uverejnených lôg.

B. oocR sa zaväzuje:

1. dodať partnerovi podklady potrebné pre spoluprácu a na propagáciu (logá v elektronickej
podobe) do 10 pracovných dníod nadobudnutia Účinnostitejto zmluvy,

2. odsÚhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie s partnerom podl'a vzájomne
dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu,

3' zaplatiť partnerovi za poskytnutie prezentačného priestoru na podujatí ,,Budmerická
fazul'ovica 2022" vo výške uvedenej v čl. lV bod 1 tejto zmluvy,

4' poskytnúť partnerovi sÚčinnosť pri realĺzovanípredmetu tejto zmluvy.

c. Komunikácia podl'a tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktoými sú: za
paftnera Zuzana Tichá (riaditel@malekarpaty.travel) a za partnera PhDr. Jozet Savkuliak
(ozkcb2) 1 6@ g m a i l. com ).

D. Zmluvné strany sa zaväzujÚ, Že si budú poskytovať sÚčinnosť pri plnení závázkov
vypl1ývajÚcich z tejto zmluvy a navzäjom sa budÚ včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podl'a tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dÔleŽité okolnosti.

článok lV.
odmena a platobné podmienky

1. Konečná dohodnutá cena partnerovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podl'a článku ll.
a lll. tejto zmluvy je: 965 eur (slovom: ,,devät'stošest'desiatpät"' eur)' ooCR nie je
platcom DPH.

2' oocR uhradí cenu za reallzáciu 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'

3. FaktÚra musí obsahovať všetky náleŽitosti daňového dokladu podlä $ 10 zákona č.
43112002Z. 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 jejvrátenie na prepracovanie. Nová lehota
splatnosti začne plynúť aŽ po doručení novej faktÚry partnerovi.

2.
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Článok V.
Zmluvná pokuta

1. Zmluvné strany sa dohodli, Že v prípade porušenia podmienok tejto zmluvy zo strany
partnera, ktoré znemoŽní realizáciu propagácie ooCR podl'a tejto zmluvy, vzniká oocR
nárok voči partnerovĺ na zmluvnÚ pokutu vo výške 10 % odmeny uvedenej v článku
lV. bod 1 tejto zmluvy.

2' Za podstatné porušenie zmluvy sa povaŽuje konanie partnera ktoré smeruje k nenaplneniu
jeho povinnostív zmysle tejto zmluvy a spÔsobuje moŽnosť odstúpiť od tejto zmluvy oocR
z dôvodu na strane partnera. Ako dôvod odstúpenia je dohodnutý najmä včasné a riadne
neplnenie povinností organizátora podl'a tejto zmluvy, ktoré mÔŽe mať čo i len
potencionálny následok V nerealizovaní touto zmluvou dohodnutých záväzkov
organizátora.

Článor vl'
Záverečné ustanovenia

1' Zmluvaje vyhotovená v dvoch rovnopisoch, zktoých kaŽdá zmluvná strana obdrŽíjeden
rovnopis.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moŽné uskutočnit' len písomnou formou dodatku, po
dohode oboch zmluvných strán.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnost' dňom nasledujÚcim po dni zverejnenĺa zmluvy v zmysle $ 47a
občianskeho zákonn íka.

4. V prípade, Že ooCR, alebo partner nedodrŽia dohodnuté podmienky zmluvy, mÔŽu oocR,
alebo partner od tejto zmluvy odstÚpiť. Učinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva a povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy riadia obchodným zákonníkom.

5. Pokial'táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a ostatnýmizáväznými právnymi
predpismi.

6. Zmluvné strany si tÚto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, Že zmluva bola
uzatvorená slobodne, váŽne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujÚ.

V Modre, dňa27.4' 2022 občl

ĺ]
KULÍURNE

PnUr. Jozer DavKuilaK
predseda o. z. KultÚrne centrum

Budmerice

allske zĺlluženle _
CEffn{UM BUDMER'CEI

l(

,.,.vVlU
pfé -'uĺlä predstavenstva

oocR Malé Karpaty
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