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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  

A PROPAGÁCII 

 
uzatvorená medzi: 

 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Partner projektu:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:   Sabinovská 16, 820 05  Bratislava 

zastúpený:  JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 

IČO:    42259967 

DIČ:    2023476565 

bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:   4018026186/7500 

zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

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

(ďalej len „partner“)       

       

a 

 

Realizátor projektu: COMITATUS, občianske združenie  

so sídlom:   Mateja Bela 7, 811 06 Bratislava 

zastúpený:  Mgr. Marošom Mačuhom, PhD., predsedom 

IČO:    37926411  

DIČ:    2022716751 

bankové spojenie:  Tatrabanka a.s. 

číslo účtu:   2622061405/1100 

zapísaný v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky pod č.VVS/1-900/90-30217 

(ďalej len „realizátor“)       

 

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

čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca realizátora a partnera na projekte cestovného ruchu 

„Via Pálffy“ (ďalej len „projekt“), ktorý bude realizovaný v meste Bratislave a na území 

bratislavského regiónu do prvej polovice decembra roku 2013. Projekt cestovného ruchu 

„Via Pálffy“ je prvým produktom cestovného ruchu pre celé územie bratislavského 

regiónu, ktorý zosieťuje objekty kultúrneho dedičstva rodu Pálffyovcov na danom území. 

Inšpiráciou sú existujúce príbuzné projekty, napr. v rakúskom Burgenlande 

(www.esterhazy.at), ktorý je postavený na majetkovej doméne uhorského kniežacieho 

rodu Esterházy, jeho stavebných aktivít a umeleckých zbierok s prepojením na kultúrne 

podujatia ako aj lokálne vínne a kulinárske destinácie. Na Slovensku doposiaľ neexistuje 

ani jeden podobný produkt, ktorý by vo väčšom rozsahu spájal poznávaciu turistiku so 

zážitkovou, ako to má v pláne „Pálffyovská cesta“ projekt. Zámerom je prepojiť sieť 

kultúrneho dedičstva Pálffyovcov s existujúcimi vybranými gastronomickými a 

ubytovacími rezortmi. Idea projektu je inovatívna tiež v zmysle vytvorenia identity 
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Bratislavského regiónu prostredníctvom  identifikácie s existujúcim bohatým kultúrnym 

dedičstvom. 

2. Záväzok realizátora zabezpečiť propagáciu na výstupoch z projektu a záväzok partnera 

zaplatiť realizátorovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa článku IV tejto zmluvy. 

čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

A. Realizátor sa zaväzuje: 

A.1. realizovať propagovanie partnera projektu podľa článku II. do 15.12.2013 

nasledovným spôsobom: 

a) umiestniť logo partnera na všetkých propagačných materiáloch, a to na prednej strane 

materiálov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak,  

b) umiestniť logo partnera na webovej stránke www.viapalffy.sk a www.comitatus.sk, 

c) umiestniť logo partnera na facebookovej stránke projektu: comitatus a cesta krajom 

vznešených pánov, 

d) uviesť partnera vo všetkých printových a mediálnych výstupoch ako partnera projektu,  

e) umiestniť na dobre viditeľnom mieste logo partnera v priestoroch, kde sa budú konať 

podujatia súvisiace s projektom, 

f) zrealizovať propagáciu podľa vopred dohodnutých podmienok medzi zmluvnými 

stranami, ktoré sa môžu podľa potreby upravovať a meniť po vzájomnej dohode 

zmluvných strán. Komunikácia podľa tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými 

osobami, Mgr. Maroš Mačuha, PhD. – za realizátora a Lukáš Dobrocký - za partnera; 

A.2. zachovať logo partnera, farbu a typ písma v súlade s dizajn manuálom;  

A.3. dodať do sídla partnera tlačové výstupy a materiály projektu „Via Pálffy“ v podobe 

brožúry s pracovným názvom „Via Pálffy“ vo formáte DL s počtom 20 strán, v 

jazykových mutáciách - slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk, maďarský jazyk 

každú v počte 3000 kusov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak; 

A.4. predložiť v dostatočnom predstihu, partnerovi návrh realizačného riešenia zvolenej 

propagácie, najneskôr však do 5 dní od  spustenia propagácie; 

A.5. predložiť v dostatočnom predstihu, partnerovi na schválenie finálne grafické 

zalomenie brožúry k projektu; 

A.6. pozvať partnera na otvorenie projektu na nádvorí Apponyho paláca spojené 

s týždňovým podujatím „Vianoce u Palffyovcov“ a s výstavou historických kostýmov 

v interiéri paláca; 

A.7. pri všetkých verejných prezentáciách projektu aj na podujatiach k projektu partnera 

uviesť ako partnera podujatia alebo prezentácie; 

A.8. dodať protokol o realizácií vykonaných prác a služieb podľa bodov A.1. až A.7. tohto 

článku. 

B. Partner sa zaväzuje: 

B.1. dodať realizátorovi podklady potrebné na propagáciu do 5 dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy (logo partnera v elektronickej podobe spolu s dizanmanuálom); 

 

B.2. odsúhlasiť realizačné riešenie realizátorom zvolenej propagácie; 

B.3.  odsúhlasiť realizátorom predložené grafické zalomenie brožúry k projektu. 

C. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 
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skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

čl. IV. 

Odmena a platobné podmienky 

1. Konečná finančná participácia partnera na projekte a za vykonanie predmetu tejto zmluvy 

podľa článku II. a článku III. tejto zmluvy je vo výške 2.400,- eur (slovom: dvetisíc 

štyristo EUR). Realizátor nie je platiteľom DPH. 

2. Partner uhradí odmenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového dokladu 

– faktúry. Faktúru vystaví realizátor za plnenie podľa článku II. a článku III. vo výške 

2.400,- eur, so splatnosťou 14 dní najneskôr však 15.12.2013. Súčasťou faktúry je 

preberací protokol o realizácii vykonaných prác a služieb uvedených v článku II. a III. 

tejto zmluvy. 

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

431/2002 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 splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry partnerovi projektu. 

4. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak sa projekt špecifikovaný v článku II. 

tejto zmluvy neuskutoční a v plnom rozsahu nedôjde k realizácii predmetu zmluvy podľa 

článku II. a článku III. tejto zmluvy zo strany realizátora, je tento povinný odmenu 

v plnom rozsahu vrátiť partnerovi do 3 pracovných dní od vyzvania. 

čl. V. 

Zmluvná pokuta 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia podmienok a povinností vyplývajúcich z 

tejto zmluvy zo strany realizátora si partner môže uplatniť voči realizátorovi za každé takéto 

porušenie zmluvnú pokutu vo výške odmeny uvedenej v článku IV. tejto zmluvy. 

čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2013. 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva 

rovnopisy.  

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

vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

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

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a ods. 1 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

5. V prípade, že partner alebo realizátor nedodržia dohodnuté podmienky zmluvy, môžu 

partner alebo realizátor od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

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

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi. 



 

4 

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 18.9.2013        V Bratislave, dňa 17.9.2013 

     

 

 

 

 

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

   za partnera projektu za realizátora projektu 

 JUDr. Ivo Nesrovnal Mgr. Maroš Mačucha, PhD. 

predseda krajskej organizácie predseda  

                    

 

 


