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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  

A PROPAGÁCII 
 

uzatvorená medzi: 

 

článok I. 

Zmluvné strany 

 

organizátor:   Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:   Sabinovská 16, 820 05  Bratislava 

zastúpený:  RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

IČO:    42259967 

DIČ:    2023476565 

bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s. 

číslo účtu:   4018026186/7500 

IBAN:   SK76 7500 0000 0040 1802 6186  

zapísaná v: register krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenská republika, č. 

08557/2012/SCR   

   (ďalej len ako „organizátor“) 

a 

 

poskytovateľ: Staromestský okrášľovací spolok, o. z.  

so sídlom:   Šoltésovej 28, 811 08  Bratislava 

zastúpený:  Tomáš Altus, predseda 

IČO:    42258936  

DIČ:    2023953888 

bankové spojenie:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu:   1159037002/1111 

zapísaný v:    register občianskych združení MV SR č. s. VVS/1-900/90-38750   

   (ďalej len ako „poskytovateľ“) 

a 

 

generálny partner: VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a. s.  

so sídlom:  Jána Jonáša 1, 843 02  Bratislava 

zastúpený:  Albrecht Reimold – predseda predstavenstva 

   Eric Reuting – člen predstavenstva 

IČO:    35757442 

DIČ:   2020220862 

IČ DPH:  SK2020220862 

zapísaný:  OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1973/B 

   (ďalej len ako „generálny partner“) 
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(organizátor, poskytovateľ a generálny partner ďalej spolu aj ako 

„zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka nasledovnú zmluvu : 

 

článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je: 

A. úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci zmluvných strán pri 

organizácii sprievodných akcií na podujatiach organizovaných organizátorom: Župná 

jeseň (dátum konania 5. septembra – 12. decembra), Objavuj poklady bratislavského 

regiónu (dátum konania 11.septembra – 10. októbra) (ďalej len ako „podujatia“); 

B. materiálno - technická podpora zmluvných strán pri organizovaní sprievodných akcií 

podujatí; 

C. úprava podmienok propagácie generálneho partnera a poskytovateľa. 

2. V zmysle tejto zmluvy o spolupráci a propagácii sa organizátor zaväzuje zabezpečiť 

propagáciu generálneho partnera a poskytovateľa na podujatiach, generálny partner sa 

zaväzuje poskytnúť peňažný príspevok na činnosť poskytovateľ a poskytovateľ sa 

zaväzuje poskytnúť do sprievodných akcií podujatí vecné ceny, to všetko za podmienok 

stanovených touto zmluvou. 

 

článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

A. Organizátor sa zaväzuje v rámci spolupráce: 

1. zabezpečiť: 

a) pozývanie účastníkov a návštevníkov podujatí, 

b) sprievodný program podujatí, 

c) znášať režijné náklady podujatí, 

d) úpravu priestorov v mieste konania podujatí, 

2. realizovať propagovanie generálneho partnera a poskytovateľa nasledovným 

spôsobom: 

 umiestniť na materiáloch propagujúcich podujatia a na dobre viditeľných 

miestach logo generálneho partnera a poskytovateľa v priestoroch, kde sa budú 

podujatia konať, 

 prezentácia generálneho partnera a poskytovateľa na tlačených reklamných 

a propagačných materiáloch propagujúcich podujatia; 

 umiestnenie loga generálneho partnera a poskytovateľa na webstránke, na 

facebookovom profile organizátora a na webstránkach propagujúcich 

podujatia; 

 

3. zabezpečiť v mieste konania podujatí umiestnenie propagačného stánku generálneho 

partnera, 
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4. zabezpečiť priestor pre propagáciu generálneho partnera formou rozdávania 

propagačných materiálov ním dodaných, a to najmä prostredníctvom pracovníkov 

organizátora a v jeho propagačnom stánku, 

5. zabezpečiť bezpečnosť pre návštevníkov a účastníkov podujatí, 

6. dodať generálnemu partnerovi na požiadanie monitoring propagácie vrátane 

fotografického materiálu po ukončení podujatí. 

B. Generálny partner sa zaväzuje: 

1. dodať organizátorovi podklady potrebné na propagáciu v deň podpisu tejto zmluvy 

(logo v elektronickej podobe), 

2. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie s organizátorom podľa vzájomne 

dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu, 

3. poskytnúť poskytovateľovi do 3 dní od podpisu tejto zmluvy finančný príspevok na 

jeho činnosť vo výške 3.000,-€ (slovom tritisíc eur), a to bezhotovostným prevodom 

na jeho bankový účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy, 

4. podporovať na svojej úrovni realizáciu podujatí z pozície generálneho partnera, 

5. dodať organizátorovi podklady potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy 

v deň podpisu tejto zmluvy. 

C. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

1. dodať organizátorovi podklady potrebné na propagáciu v deň podpisu tejto zmluvy 

(logo v elektronickej podobe), 

2. poskytnúť do sprievodných akcií podujatí organizovaných organizátorom vecné ceny 

vo forme zmluvného poskytnutia 3 ks osobných motorových vozidiel Volkswagen 

Golf do bezplatného užívania výhercom súťaží sprievodných akcií podujatí, a to po 

dobu 1 mesiaca. 

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, ktoré by mohli mať potencionálne vplyv na 

plnenie podľa tejto zmluvy. 

 

článok IV. 

Bezodplatnosť plnení 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky plnenia vo forme propagácie podľa tejto zmluvy 

budú poskytované navzájom bez nároku zmluvných strán na odplatu. 

2. Generálny partner sa zaväzuje v súlade s ust. čl. čl. III. písm. B. bod 3. tejto zmluvy 

poskytnúť poskytovateľovi príspevok na jeho činnosť, teda na režijné náklady. Príspevok 

vo výške 3.000,-€ (slovom tritisíc eur) poskytne generálny partner poskytovateľovi do 3 

dní od podpisu tejto zmluvy. 

 

článok V. 

Záverečné ustanovenia 
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1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do skončenia podujatí. V prípade zrušenia 

podujatia končí platnosť tejto zmluvy posledným z realizovaných podujatí. Ak by došlo 

k zrušeniu všetkých podujatí z akýchkoľvek dôvodov, zaniká táto zmluva dňom 

oznámenia zrušenia všetkých podujatí. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  po 

jednom rovnopise. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka. 

5. V prípade, že zmluvné strany alebo niektorá z nich nedodržia dohodnuté podmienky 

zmluvy, môžu od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva a povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom. 

6. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi. 

7. 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 Bratislave, dňa 01.10.2015       

 

 

––––––––––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––––––––– 

                za organizátora     za poskytovateľa 

  RNDr. Martin Zaťovič - predseda         Tomáš Altus - predseda     

KOCR Turizmus regiónu Bratislava   Staromestský okrášľovací spolok 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––– 

      za generálneho partnera 

Albrecht Reimold – predseda predstavenstva 

Eric Reuting – predseda predstavenstva 

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. 


