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 Zmluva o postúpení práv, prevzatí záväzkov a povinností 

uzatvorená podľa § 51 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ako "Občiansky zákonník") 

 
Zmluvné strany 

Odovzdávajúci:   Bratislavský samosprávny kraj 
zriadený zákonom NR SR č.  302/2001 Z. z.  
Sídlo:    Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 
IČO:    36063606 

Zastúpený:   Ing. Pavol Frešo, predseda 

 

(ďalej aj „Odovzdávajúci“ alebo „BSK“) 

a 

Preberajúci:   Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:    Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO:    42259967 

Zastúpený:   RNDr. Martin Zaťovič, predseda 

Zapísaný v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, 

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

 

(ďalej aj „Preberajúci“) 

a    

Slovenská agentúra pre cestovný ruch, príspevková organizácia 

Sídlo:               Dr. V. Clementisa 10, 821 02  Bratislava 

IČO:    35653001 

Zastúpený:   Ing. Marta Kučerová, generálna riaditeľka  

 

(ďalej len „SACR“) 

(Bratislavský samosprávny kraj, Turizmus regiónu Bratislava a Slovenská agentúra 
cestovného ruchu môžu byť ďalej označovaní len ako "zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako 
"zmluvná strana" a táto Zmluva o postúpení práv, záväzkov a povinností bude ďalej 
označená len ako "Zmluva“) uzatvárajú podľa § 51 Občianskeho zákonníka túto Zmluvu v 
nasledovnom znení: 
 

Preambula 

1. SACR je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu 

propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Bola zriadená Ministerstvom 

hospodárstva v roku 1995. Vykonáva marketing cestovného ruchu na celoštátnej 

úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, 

propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, prispieva k tvorbe  
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pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného 

ruchu Slovenskej republiky. SACR je oprávnená vykonávať oficiálne zastúpenia v 

zahraničí a vytvárať detašované pracoviská v tuzemsku a v zahraničí. 

 

2. Slovak Convention Bureau je združenie bez právnej subjektivity, nezapísané 

v žiadnom registri, ktoré bolo založené SACR, Hlavným mestom Slovenskej republiky 

Bratislava, spoločnosťou Incheba, a.s. a Grand Hotel Bellevue, a.s. (ďalej aj ako 

„Združenie“) zmluvou  o združení zo dňa 8.10.2010, ďalej ako „Zmluva o združení“.  

3. SACR je podľa Článku V. bodu 5.3 písmeno (ii)  v nadväznosti na Článok VIII. bod 

8.2 Zmluvy o združení poverená a splnomocnená účastníkmi Zmluvy o združení na 

prijímanie nových účastníkov Združenia, resp. rozhodovanie o prijatí alebo neprijatí 

osoby (záujemcu) za účastníka Združenia v mene a na účet všetkých účastníkov 

Zmluvy o združení.   

4.  Základným účelom združenia Slovak Convention Bureau je propagácia Slovenska na 

národnej a medzinárodnej úrovni ako vhodnej a rýchlo sa rozvíjajúcej destinácie 

obchodných, služobných, pracovných ciest a ciest súvisiacich s podnikaním, 

podnikateľskou a obchodnou činnosťou, vrátane usporadúvania veľtrhov, výstav, 

konferencií, seminárov, kongresov a iných informačných, reklamných a vzdelávacích 

podujatí, ako aj teambuldingových aktivít, t.j. aktivít zameraných na posilnenie 

pracovného kolektívu a zlepšenie vzájomnej spolupráce a s ňou spätá propagácie 

účastníkov združenia. 

5. Odovzdávajúci a SACR uzatvorili dňa 27.10.2010 Zmluvu o pristúpení k združeniu 

Slovak Convention Bureau. 

6. Preberajúci je organizácia cestovného ruchu založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. 

o podpore cestovného ruchu za účelom podpory a vytvárania podmienok na rozvoj 

cestovného ruchu na území Bratislavského samosprávneho kraja a ochrany záujmov 

svojich členov. 

 

Čl. I 
 Predmet Zmluvy  

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dňom 01.12.2014 Odovzdávajúci postupuje 

a Preberajúci preberá na seba všetky práva a  povinnosti vyplývajúce z dokumentov 

podľa bodu 2 a 3 Preambuly, čo SACR podpisom tejto Zmluvy berie na vedomie. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preberajúci dňom 01.12.2014 preberá od 

Odovzdávajúceho bezodplatne na seba všetky práva a povinnosti odovzdávajúceho 

ako účastníka zmluvy o združení vyplývajúce z dokumentov podľa bodu 2 a 3 

Preambuly, pričom SACR k tomuto prevzatiu práv a povinností udeľuje svoj súhlas. 
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Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

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

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka. 

2. Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu o odovzdaní a prevzatí práv a povinností 

prehlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a spôsobilé na právne 

úkony. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich (7) rovnopisoch, z ktorých Preberajúci a SACR 

obdržia dve (2) vyhotovenia a Odovzdávajúci obdrží tri (3) vyhotovenia. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny, alebo doplnky k tejto zmluve sa 

môžu vykonať len formou dodatku k zmluve, ktorý musí byť v písomnej forme 

a odsúhlasený všetkými zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle 

a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa 20. 10. 2014 
 
 
 
 
 
 
..................................................    ............................................... 
Bratislavský samosprávny kraj    Turizmus regiónu Bratislava 
          Ing. Pavol Frešo         RNDr. Martin Zaťovič 
                predseda      predseda krajskej organizácie 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................. 
Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
             Ing. Marta Kučerová 
              generálna riaditeľka 


