
 

 

 

Zmluva o spolupráci  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

 

 

medzi : 

 

Zmluvná strana:  Blue Danube Tours, s.r.o. 

Sídlo:    Vajanského nábrežie 7, 811 02, Bratislava  

IČO:    31407757   

DIČ:    2020307773   

IČ DPH:   SK2020307773    

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:   29320006632/1100 

Zastúpená:   Ing. Dagmar Kráľovičová  

    

zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel s.r.o., vložka číslo: 10041/B 

 

(ďalej len „BDT“) 

 

 

 

 

Zmluvná strana:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 
Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO:     42259967 

DIČ: 2023476565  

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

číslo účtu:   4018026186/7500 

IBAN:   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

Zastúpená:   RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR  

 

(ďalej len „BRT“) 

 

 

 

 

Čl. I.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca zmluvných strán pri organizácii a realizácii 

infocesty touroperátorov z Austrálie, USA a Kanady, ktorá sa zrealizuje  dňa 13.11.2014 na 

území destinácie Bratislavský región.  

 

2. Zmluvné strany majú záujem na vzájomnej spolupráci pri propagácii hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy a Bratislavského regiónu, jej pozoruhodností, atraktivít a 



 

 

aktivít, s cieľom zvyšovania tak návštevnosti, ako aj spokojnosti jej návštevníkov 

a poskytovaní komplexných informačných služieb. Tento záujem zrealizujú prostredníctvom 

spolupráce na predmete tejto zmluvy. 

 

 

Čl. II.  

Povinnosti BDT 

 

1. BDT sa pre úspešnú organizáciu a realizáciu predmetu spolupráce zaväzuje: 

a) zabezpečiť a odborne garantovať príjazd 180 touroperátorov z Austrálie, USA a Kanady, 

b) navrhnúť a zrealizovať 13.11.2014 infocestu po hlavnom meste Bratislava s výjazdom do 

obcí Malokarpatského regiónu, 

c) zabezpečiť pre úspešnú realizáciu predmetu zmluvy päť sprievodcov v anglickom jazyku na 

celý deň, a ďalších päť sprievodcov v anglickom jazyku na  1/2 dňa, 

d) prenájom štyroch autobusov na prepravu 180 účasníkov infocesty a 10 sprievodcov 

z Bratislavy na zážitkovú inšpekčnú cestu „Coffee and Cake by the Locals“ do obcí 

Šenkvice a Modra a späť, 

e) poskytnúť účastníkom infocesty propagačné materiály o turistickej ponuke destinácie 

Bratislavského regiónu prostredníctvom informačných brožúr, 

f) pozvánky, všetky tlačené ako i elektronické dokumenty potrebné k organizácii infocesty 

označiť logom destinácie Bratislava region, ktoré dodá BRT, 

g) akúkoľvek zmenu v trase alebo počte účastníkov vopred komunikovať s BRT, 

h) zabezpečiť pre účastníkov infocesty bezpečnosť a servis počas celej infocesty na svoje 

náklady a svoje riziko, 

i) zabezpečiť na svoje náklady pre účastníkov infocesty občerstvenie, 

j) po ukončení infocesty dodať organizácii BRT správu a fotodokumentáciu o realizácii 

infocesty. 

 

 

Čl. III.   

Povinnosti BRT 

 

1. BRT sa zaväzuje :  

a) finančne sa spolupodieľať na organizácii a realizácii infocesty sumou 2.400,- eur, 

b) poskytnúť BDT súčinnosť pri poskytnutí komplexných informácií účastníkom infocesty 

prostredníctvom informačných brožúr, 

c) zabezpečiť a odovzdať BDT všetky podklady potrebné pre riadne splnenie povinností BDT 

uvedených v čl. II. bode f) tejto zmluvy, 

d) zaplatiť BDT riadne a včas finančné plnenie dohodnuté v čl. V. bod 1. tejto zmluvy. 

 

 

  Čl. IV. 

Čas plnenia a miesto plnenia 

 

1. BDT zabezpečí organizáciu a realizáciu predmetu tejto zmluvy dňa 13.11.2014 na území 

Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, obce Šenkvice a mesta Modra. 

 

 

 



 

 

Čl. V.    

 Odmena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že BRT zaplatí BDT finančnú odmenu za poskytnuté plnenia 

uvedené v čl. II. bod 1. tejto zmluvy jednorazovo po realizácii predmetu zmluvy vo výške 

2.400,- eur vrátane DPH, (slovom: dvetisícštyristo eur ) z toho suma bez DPH 2.000,- eur 

a DPH 400,- eur na základe faktúry vystavenej BDT po realizácii predmetu zmluvy a dodaní 

správy a fotodokumentácie jej priebehu a plnenia podľa čl. II bod 1. 

 

2. Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  podľa  § 10  zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty 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 splatnosti začne plynúť až 

po doručení novej faktúry partnerovi. 

   

 

Čl. VI. 

Doba trvania zmluvy a jej zánik 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 14.11.2014. 

 

2. Táto zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú je dohodnutá, dohodou zmluvných strán alebo 

odstúpením od zmluvy. 

 

3. Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, ak napriek písomnému 

upozorneniu na porušenie povinností druhou zmluvnou stranou vyplývajúcich z tejto zmluvy 

nedôjde k náprave, ani v lehote určenej v tomto písomnom upozornení. Odstúpenie od zmluvy 

je účinné prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomného 

odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

 

Čl. VII.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov. 
 

2. Túto zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo upravovať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán, a to písomne vo forme dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
 

3. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré neupravuje táto zmluva, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden 

rovnopis. 

 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 



 

 

obsahom ju podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa 6.11.2014     V Bratislave, dňa 7.11.2014 

 

Za  BDT :        Za BRT : 

 

 

 

 

....................................................... ...................................................... 

        RNDr. Martin Zaťovič 

Štatutár BDT predseda krajskej organizácie 

 

 

 
 

 


