
Zmluva o spolupráci a propagácii
uzatvorená medzi

Článok. I.
Zmluvné strany

Oblastná organizácia cestovného ruchu “Malé Karpaty”
so sídlom: Štúrova 59, 900 01 Modra
zastúpený: Juraj Petrakovič, predseda predstavenstva
IČO: 50110641
DIČ: 2120248812
bankové spojenie: SLSP, a.s.
číslo účtu: SK59 0900 0000 0050 8209 2975
Nie je platcom DPH

zapísaná v registri oblastných organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 29321/2015/SCR.

(ďalej len „OOCR“)

a

Obec Píla
so sídlom:                      Píla 68, 900 89 Píla        
zastúpený:                     RNDr. Ing. Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
IČO:                               00305031
DIČ:                               2020643702
bankové spojenie:         VÚB, a.s.
číslo účtu:                      SK37 0200 0000 0000 1162 2112        
Nie je platcom DPH

(ďalej len „partner“)

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

Článok II. 
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je:

a) úprava vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri prezentácii OOCR na exteriérovom 
banneri s turistickou mapou (ďalej aj ako „Turistická informačná mapa - TIM“),  ktorá 
je  realizovaná  obcou  Píla  v období  roka  2021,  a to  za  podmienok  dohodnutých 
v Zmluve,

b) záväzok OOCR zaplatiť partnerovi za prezentačný priestor na exteriérovej tabuli s TIM 
podľa článku IV. tejto zmluvy.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných 

strán

A.  Partner sa zaväzuje v rámci spolupráce: 
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1. zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy v nasledovnom rozsahu: 
a) uverejnenie loga OOCR na TIM

b) znášať všetky režijné náklady spojené s realizovaním TIM a uverejnením loga OOCR

2. realizovať propagovanie partnera nasledovným spôsobom:
a) uverejniť logo OOCR vo výreze TIM 

b) zachovať logo partnera, farbu a typ písma.

3. dodať  partnerovi  fotodokumentáciu  z realizácie  osadenia  stojana  s mapou  v exteriéri 
obce Píla a detailu uverejneného loga

B. OOCR sa zaväzuje: 

1. dodať partnerovi podklady potrebné pre spoluprácu a na propagáciu (logo v elektronickej 
podobe) do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, 

2. odsúhlasiť  realizačné  riešenie  zvolenej  propagácie  s partnerom  podľa  vzájomne 
dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu,

3. zaplatiť partnerovi za poskytnutie prezentačného priestoru  na TIM osadenej na stojane 
v exteriéri obce Píla vo výške uvedenej v čl. IV bod 1 tejto zmluvy,

4.  poskytnúť partnerovi súčinnosť pri realizovaní predmetu tejto zmluvy.

C. Komunikácia podľa tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú: za 
partnera  Zuzana  Tichá  (riaditel@malekarpaty.travel)  a  za  partnera  Radovan  Mičunek 
(starosta@obecpila.sk).

D. 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,  najmä  vzájomne  si 
oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.

Článok IV.
Odmena a platobné podmienky

1. Konečná dohodnutá cena partnerovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa článku II. 
a  III.  tejto  zmluvy  je:  662  eur  (slovom:  „šestošesťdesiatdva“  eur).  OOCR  nie  je 
platcom DPH.

2. OOCR uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového dokladu – 
faktúry. Faktúru je partner oprávnený vystaviť  na sumu dohodnutú v čl.  IV. ods. 1 po 
úplnom dodaní predmetu zmluvy OOCR podľa čl. III. A. bodu 3. zmluvy. Splatnosť faktúry 
bola zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 30 dní. Súčasťou faktúry bude preberací 
protokol o realizácii  vykonaných prác uvedených v článku II.  a článku III.  tejto zmluvy 
vrátane dodaného fotomateriálu podľa čl. III., písm. A, bod 3., v opačnom prípade nie je 
OOCR v omeškaní s úhradou faktúry. 

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.

2



Článok V. 
Zmluvná pokuta

1. Zmluvné strany sa dohodli,  že v prípade porušenia podmienok tejto zmluvy zo strany 
partnera, ktoré znemožní realizáciu propagácie OOCR podľa tejto zmluvy, vzniká OOCR 
nárok  voči  partnerovi na zmluvnú  pokutu  vo  výške  10 %  odmeny  uvedenej v článku 
IV. bod 1 tejto zmluvy.

2. Za  podstatné  porušenie  zmluvy  sa  považuje  konanie  partnera  ktoré  smeruje  k 
nenaplneniu jeho povinností v zmysle tejto zmluvy a spôsobuje možnosť odstúpiť od tejto 
zmluvy OOCR  z dôvodu na strane partnera. Ako dôvod odstúpenia je dohodnutý najmä 
včasné a riadne neplnenie povinností organizátora podľa tejto zmluvy, ktoré môže mať čo 
i  len  potencionálny  následok  v  nerealizovaní  touto  zmluvou  dohodnutých  záväzkov 
organizátora.

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 
dohode oboch zmluvných strán.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán  a  účinnosť  dňom  nasledujúcim  po  dni  zverejnenia  zmluvy  v  zmysle  §  47a 
Občianskeho zákonníka.

4. V  prípade,  že  OOCR,  alebo  partner  nedodržia  dohodnuté  podmienky  zmluvy,  môžu 
OOCR,  alebo  partner  od  tejto  zmluvy  odstúpiť.  Účinky  odstúpenia  nastávajú  dňom 
doručenia oznámenia  o odstúpení  druhej  zmluvnej  strane.  V takom  prípade  sa  práva 
a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom.

5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 
strany  príslušnými  ustanoveniami  Obchodného  zákonníka  a  ostatnými  záväznými 
právnymi predpismi.

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 Modre, dňa 9. decembra 2021   
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Radovan Mičunek
starosta obce Píla

Juraj Petrakovič
predseda predstavenstva

OOCR Malé Karpaty
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