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

 

 

      medzi : 

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  

Sídlo:    Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37 

IČO:      00 699 021  

DIČ:   2020879344 

IČ DPH:             SK2020879344 
Bankové spojenie:      Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu (IBAN):     SK36 8180 0000 0070 0007 3594 

BIC/SWIFT:                  SPSRSKBAXXX 
Zastúpený:                  Ing. Pavol Sýkorčin, vedúci služobného úradu  
 

(ďalej ako „MZVaEZ SR“) 

 

a 

 

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

IČO:     42259967 

DIČ: 2023476565  

IČ DPH: SK2023476565  

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

číslo účtu (IBAN): SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

BIC/SWIFT:   SPSRSKBA 

Zastúpený :   RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR  

 

(ďalej ako „BRT“) 

 

(spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

Preambula 

 

1. BRT je právnickou osobou založenou podľa § 8 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj 

cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavského regiónu významnú 

a konkurencieschopnú atraktívnu destináciu cestovného ruchu. Jednou z jej základných činností 

je spolupráca so subjektmi, ktoré sa podieľajú na plnení úloh cestovného ruchu a aktívne sa 

presadzujú v otázkach rozvoja cestovného ruchu. Cieľom je propagovať destináciu a využiť 

všetky možnosti a nástroje na jej propagáciu a rozvoj. Jednou z príležitostí je aj  predsedníctvo 

Slovenskej republiky v Rade Európskej únie a v jeho rámci Európsky summit regiónov a miest.  
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2. MZVaEZ SR ako ústredný orgán štátnej správy je hlavným koordinátorom prípravy a realizácie 

podujatí predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v druhom polroku 2016 

(ďalej aj „SK PRES“). 

 

Čl. I.  

Predmet zmluvy 

 

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

v rámci propagácie Slovenskej republiky a bratislavského regiónu a pri organizačnom 

zabezpečení podujatí v rámci SK PRES, vrátane Európskeho summitu regiónov a miest, 

v období od 1. júla 2016 do 30. septembra 2016, s možnosťou ďalšej spolupráce do 21. 

decembra 2016.  

 

Čl. II.  

  Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. MZVaEZ SR v rámci spolupráce zabezpečí infopoint na letisku Viedeň - Schwechat pre 

účastníkov podujatí SK PRES, v ktorom poskytne BRT priestor na propagáciu krajiny 

a bratislavského regiónu v mesiacoch júl a september 2016.  

 

2. MZVaEZ SR v rámci spolupráce: 

a) poskytne možnosť označiť infopoint na letisku Viedeň - Schwechat logom BRT a počas 

Európskeho summitu regiónov a miest v termíne 7. - 9. júla 2016 logom summitu; 

b) umožní počas podujatí SK PRES umiestniť propagačné materiály BRT  

v konferenčných objektoch SK PRES; 

c) umiestni na oficiálnu stránku SK PRES www.eu2016.sk do časti Regióny odkaz na oficiálnu 

stránku BRT www.gob.sk ako aj odkaz na aplikáciu BRT. 

 

3. BRT v rámci spolupráce: 

a) poskytne minimálne 1 osobu ako personálne zabezpečenie infopointu na letisku Viedeň - 

Schwechat každý deň jeho prevádzky (nedeľa až piatok) v období od 1. do 31. júla 2016 a 

od 1. do 30. septembra 2016; 

b) zabezpečí označenie Európskeho summitu regiónov a miest v dňoch od 7. - 10. júla 2016; 

c) zabezpečí prezentačnú a propagačnú činnosť v infopointe na letisku Viedeň - Schwechat a  

informačnú činnosť pre delegátov a delegácie prichádzajúce na podujatia SK PRES, vrátane 

Európskeho summitu regiónov a miest;  

d) dodá propagačné materiály pre infostánok v tlačovom centre v Redute; 

e) dodá propagačné materiály pre infopoint na letisku Viedeň - Schwechat počas podujatí SK 

PRES, vrátane  Európskeho summitu regiónov a miest;  

f) poskytne aplikáciu BRT, ktorá bude k dispozícii pre návštevníkov infopointu na letisku 

Viedeň - Schwechat a v tlačovom centre v Redute formou QR kódu; 

g) poskytne konkrétnu produktovú ponuku partnerov pôsobiacich na území bratislavského 

regiónu (napr.  Twin City Liner, Slovaklines a pod.). 

 

4. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú 

nevyhnutné na úspešné splnenie predmetu tejto zmluvy o spolupráci a záväzkov zmluvných 

strán z nej vyplývajúcich.  

http://www.eu2016.sk/
http://www.gob.sk/
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami na riešenie predmetu zmluvy a z neho 

vyplývajúcej spolupráce bude: 

 

za MZVaEZ SR:  

 Meno:  Kristína Buranovská (personálne obsadenie infopointu) 

Email:  kristina.buranovska@mzv.sk  

Tel:  +421 0908 674 539 

 

Meno: Jana Zelníková (propagácia a prezentačné materiály) 

Email:  jana.zelnikova@mzv.sk 

Tel:  +421 908 674 500  

 

za BRT:  

 Meno:  Matúš Lajčák (propagácia a prezentačné materiály) 

Email: matus.lajcak@gob.sk 

Tel:  +421 911 855 760 

 

 Meno:  Michaela Szusčíková (personálne obsadenie infopointu) 

Email: michaela.szuscikova@region-bsk.sk 

Tel:  +421 911 704 722 

 

 

 

Čl. III. 

           Doba trvania zmluvy a jej zánik 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 21.12.2016. 

 

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

odstúpením od zmluvy. 

 

3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť z dôvodu porušenia 

povinností dohodnutých v čl. II tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy 

je účinné prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia písomného 

odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 

4. V prípade ukončenia zmluvy niektorým z uvedených spôsobov sa ukončí platnosť všetkých 

práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, okrem tých práv a povinností, ktoré boli 

uplatnené do dátumu zániku platnosti a účinnosti zmluvy. 

 

  

Čl. IV.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády 

mailto:jana.zelnikova@mzv.sk
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Slovenskej republiky podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o slobode informácií“). 

 

2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať na základe dohody zmluvných strán formou vzostupne 

číslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami. Právne vzťahy touto 

zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

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

rovnopis. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade akejkoľvek zmeny identifikačných údajov uvedených 

v záhlaví tejto zmluvy budú o tejto zmene bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu. Ak 

zmluvné strany nesplnia svoju oznamovaciu povinnosť, má sa za to, že platia posledné známe 

identifikačné údaje. 

 

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

obsahom ju podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa  17. 6. 2016     V Bratislave, dňa 13. 6. 2016 

 

 

Za  MZVaEZ SR:      Za BRT : 

 

 

 

 

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

Ing. Pavol Sýkorčin      RNDr. Martin Zaťovič 

     vedúci služobného úradu        predseda krajskej organizácie 

 

 

 

 
 


