
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov, v zmysle§ 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávne vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zmluva") 

medzi 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko 

So sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zapísaná v: 

Zast. 
Bank. spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail:
(ďalej len „OOCR")

a 

Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica 
422 99 268 
2023528463 
nie je platcom DPH 
registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012 
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditel' 

Záhradnícke a rekreačné služby 
So sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
Konajúca prostredníctvom: 
Bank. spojenie: 
Číslo účtu: 
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
E-mail:

Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica 
00183075 
2020459221 
PhDr. Ivan Šabo (riaditel') 
ČSOB 
SK36 7500 0000 0040 1718 9020 
Ing. Matej Libič 

matej.libic@zaaresbb.sk 

(ďalej len „Dodávatel'" a spolu aj ako „Zmluvné strany") 

Článok I. 
Predmet a účel Zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelem spolupráce pri údržbe a príprave vybraných

turistických trás (t. j. bežkárskych, turistických, cykloturistických, vodných, konských a

podobne) v Banskobystrickom kraji, s ciel'om zlepšenia a zabezpečenia trvalej udržatel'nosti

významnej turistickej infraštruktúry, zviditel'nenia regiónu a podpory rozvoja turistického

ruchu.
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Článok li. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa zavazujú riadne a včas napÍňať spoluprácu ustanovenú v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa zavazujú v bežných záležitostiach týkajúcich sa Zmluvy komunikovať

emailovou formou.
3. V prípade, ak bude zo strany OOCR zistené akékol'vek porušenie podmienok tejto Zmluvy zo

strany Dodávatel'a, može dojsť k uplatneniu si zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur, za každé
jednotlivé porušenie, aj opakovane, ak povinnosť nebude splnená ani po dodatočnej lehote
zo strany OOCR. Opakované porušenie podmienok tejto Zmluvy zakladá právo OOCR od
Zmluvy aj odstúpiť a to s účinnosťou ku dňu doručenia oznámeni a o odstúpení pre Dodávatel'a.
V prípade odstúpenia od Zmluvy z dovodu opakovaného porušenia povinností Zmluvy zo
strany Dodávatel'a, má OOCR nárok na vrátenie aj celej odmeny podl'a tejto Zmluvy, čím nie je
dotknutý nárok na uplatnenie si dohodnutej zmluvnej pokuty, prípadne uplatnení si náhrady
škody.

Článok Ill. 
Odmena 

1. Na zabezpečenie Aktivít podl'a tejto Zmluvy je OOCR povinná uhradiť Dodávatel'ovi od menu vo
výške 1920 EUR s DPH (slovom: xxx EUR s DPH) (ďalej ako „Odmena").

2. Odmena je pevná a konečná a zahfňa všetky náklady, ktoré možu Dodávatel'ovi vzniknúť pri
zabezpečovaní Aktivít.

3. Odmena za zabezpečenie Aktivít bude uhradená jednorazovo, na základe preddavkovej faktúry
splatnej do 15 dní, ktorú je Dodávatel' oprávnený vystaviť po účinnosti tejto Zmluvy.

4. Po zabezpečení všetkých Aktivít podl'a Zmluvy je Dodávatel' povinný vystaviť vyúčtovaciu/ostrú

faktúru so splatnosťou 15 dní. Vyúčtovaciu/ostrú faktúru vystaví Dodávatel' najneskor do 3

mesiacov, ako bola poskytnutá záloha. Vyúčtovacia/ostrá faktúra bude odrážať náklady za

naozaj zabezpečené Aktivity a jej prílohou bude vyúčtovanie a report odsúhlasených zo strany

BBSK a reálne zabezpečených Aktivít. Súčasťou reportu bude fotodokumentácia pred, počas

a po realizácii jednotlivých aktivít a splnenie povinnosti o propagácii podl'a článku I. bodu 3b.

V prípade, ak Dodávatel' zabezpečí odsúhlasené Aktivity vo vyššej hodnote, ako je dohodnutá

Odmena, OOCR nebude preplácať takýto nadrozsah plnenia. V prípade, ak Dodávatel'

zabezpečí Aktivity v nižšej hodnote, ako je dohodnutá Odmena, je Dodávatel' povinný vrátiť

OOCR nevyčerpanú časť najneskor do 3 mesiacov od poskytnutia zálohy na účet podl'a pokynov

OOCR.

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.

2. Táto Zmluva m6že byť menená len písemným, očíslovaným dodatkom, podpísaným
Zmluvnými stranami.

3. BBSK je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najma v prípade, ak to považuje za potrebné
vzhl'adom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti OOCR, v d6sledku ktorého
by sa ciel' a zámer tejto Zmluvy nenaplnil alebo jeho nenaplnenie by bolo ohrazené.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením.

4. V prípade, ak nie je vyššie uvedené inak, ak bude podl'a tejto Zmluvy potrebné doručovať
druhej Zmluvnej strane akúkol'vek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej
strany uvedenú v úvode Zmluvy, dokial' nie je zmena adresy písomne oznámená druhej
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Zmluvnej strane. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti 
nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručeni a nastávajú tretím dňom po vrátení 
zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku poslala. 

5. Každá zo Zmluvných strán sa zavazuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (závazky)
vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného

súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode

(postúpení) zmluvných závazkov, neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo

Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou

odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej

Zmluvnej strane. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.

6. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

7. Strany Zmluvy prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej

obsahom ju podpisujú.

8. Neoddelitel'nou prílohou tejto Zmluvy je príloha č. 1: Okruh aktivít, ktoré bude Dodávatel'
zabezpečovať.

Za OOCR: 

� 
I 

Ing. Jiří Pěč, PhD. 

výkonný riaditel' 
\

\

\ 

\

I 

\

\

\

\

I 

I 

\

\

\

Za Dodávatejt'" 

PhDr. Ivan Šabo 

riaditel' 
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