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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI  
 

uzatvorená medzi: 

 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Zmluvná strana:  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:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR 

  

(ďalej len „partner“)    

 

     a 

 

Zmluvná strana: Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, občianske združenie  

so sídlom:   Dulova 34/74, 036 08 Martin 

zastúpený:  Ing. Ján Farkaš, predseda     

IČO:    36148425 

DIČ:    2021652380 

IČ DPH:         SK 2021652380 

bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

číslo účtu:   SK6702000000001345637255 

zapísaná na Ministerstve vnútra SR pod č.VVS/1-900/90-149 v zmysle zákona č.83/1990 Zb. 

 

(ďalej len organizátor) 

 

   

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

 

 

čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci 

zmluvných strán na podujatí „11. Majstrovstvá sveta v riešení sudoku a                        

25. Majstrovstvá sveta v logických úlohách“ (ďalej len „podujatie“), ktoré sa budú 

konať v Bratislavskom regióne, meste Senec, hotel Senec, v termíne od 16.10.2016 do 

23.10.2016.  
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2. V zmysle tejto zmluvy sa organizátor zaväzuje zabezpečiť propagáciu partnera a partner 

sa zaväzuje na spoluprácu v zmysle Článku III. tejto zmluvy. 

 

 

čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Organizátor sa zaväzuje: 

a) umiestnenie loga partnera na reklamnom paneli (pri tlačových konferenciách, počas 

rozhovorov a mediálnych vstupov), 

b) uvedenie loga partnera na súťažných materiáloch a inštruktážnom materiáli, ktoré 

obdrží každý účastník šampionátu,  

c) uvedenie loga partnera v profilových článkoch a upútavkách v partnerskom časopise 

LIŠIAK, 

d) uvedenie loga partnera v ďalších periodikách v rámci mediálnej kampane, ktorú 

zabezpečí organizátor,  

e) uvedenie loga partnera s preklikom na stránku partnera na webových stránkach 

organizátora www.szhk.sk a stránke podujatia www.slovakia2016.org, 

f) realizovať propagáciu podľa vopred dohodnutých podmienok medzi zmluvnými 

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

zmluvných strán, 

g) pri propagácii zachovať logo partnera, farbu a typ písma v súlade s predlohou dodanou 

partnerom, 

h) predložiť v dostatočnom predstihu, alebo inak oznámiť partnerovi návrh realizačného 

riešenia zvolenej propagácie. 

 

2. Partner sa zaväzuje: 

a) zabezpečiť počas celého trvania podujatia 16.-23.10.2016 prenájom priestorov spolu 

s prezentačnou technikou v Hoteli Senec v Senci pre potreby podujatia, 

b) zabezpečiť priestory na zabezpečenie tlačovej konferencie pred podujatím po dohode 

partnera a organizátora, 

c) dodať organizátorovi podklady potrebné na propagáciu v deň podpisu tejto zmluvy 

(logo v elektronickej podobe), 

d) odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie s organizátorom podľa vzájomne 

dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu, 

e) šíriť informácie o podujatí z vlastných informačných a propagačných kanálov, 

f) dodržať schválený scenár podujatia predložený organizátorom. 

3. 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, najmú vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 

4. Zmluvné stany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je povinná zaplatiť druhej 

zmluvnej strane za akékoľvek plnenie poskytnuté na základe tejto zmluvy finančnú 

odplatu. 

5. Komunikácia bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú za partnera        

Ing. Mária Jaseňáková, e-mail: maria.jasenakova@gob.sk a za organizátora Ing. Ján 

Farkaš, e-mail: farkas@szhk.sk 

http://www.szhk.sk/
mailto:maria.jasenakova@gob.sk
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čl. IV. 

Doba trvania zmluvy jej zánik 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 23.10.2016.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, 

b) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, 

c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo zmluvných 

strán poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná 

nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom keď prejav vôle jednej zmluvnej strany 

o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.  

 

 

čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

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

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

Občianskeho zákonníka. 

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

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

3. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by 

z tejto zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Porušenie 

povinnosti mlčanlivosti zakladá nárok na odstúpenie od zmluvy tou zmluvnou stranou, 

ktorá sa porušenia povinnosti nedopustila. Záväzok zmluvných strán obsiahnutý v tomto 

odseku zmluvy nezaniká ani po ukončení účinnosti zmluvy. 

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

dohode oboch zmluvných strán. 

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

dva rovnopisy.  

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 Bratislave dňa,                            V Martine dňa,    

 

za partnera: 19.7.2016     za organizátora: 8.8.2016 

 

 

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

     RNDr. Martin Zaťovič                        Ing. Ján Farkaš 

predseda krajskej organizácie                                                            predseda  


