ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
č. 23/2020
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
Článok I
Zmluvné strany
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná:
Telefón:
E-mail:

Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
42238536
V registri krajských organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej republiky č. 25408/2012/3130 SCR, 15479/2017/SCR
0517081513
info@severovychod.sk

(ďalej aj ako „Severovýchod Slovenska“)
a
Názov/Obchodné
meno:
Sídlo:
IČO:
Zapísaná:
Telefón:
E-mail:

Mestské kultúrne stredisko,
prevádzka Turistické informačné centrum Humenné
Gorkého 1555/1, 066 01 Humenné
00351865
0915 403 184, 057 306 1503
infocentrum@mskshe.sk, riaditel@mskshe.sk,

(ďalej aj ako „Partner spolupráce“)
(Severovýchod Slovenska a Partner spolupráce ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“
samostatne aj ako „Zmluvná strana“).
Článok II
Úvodné ustanovenia
1.

Severovýchod Slovenska je krajská organizácia cestovného ruchu, ktorej hlavným účelom
je podpora cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja. Aktívne vytvára
podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského
samosprávneho kraja.

2.

Severovýchod Slovenska je právnická osoba, ktorá má neziskový charakter.

3.

Partner
spolupráce
je
prevádzka
Turistické
informačné
centrum
Humenné
(organizácia/podnikateľský subjekt/právnická osoba), ktorý má záujem spolupracovať s krajskou
organizáciou
cestovného
ruchu
–
Severovýchod
Slovenska
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pri všeobecne prospešnej činnosti spočívajúcej predovšetkým v propagácii rozvoja cestovného
ruchu a trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo aj životné prostredie
a rešpektoval spôsob života obyvateľstva.
Článok III
Predmet a účel Zmluvy
1.

Predmetom Zmluvy je bezodplatná spolupráca Zmluvných strán pri propagácii cestovného ruchu,
propagácii a podpore kultúrneho, spoločenského a športového života, propagácii zachovania
prírodného a kultúrneho dedičstva, zabezpečovaní propagácie produktov cestového ruchu
a propagácie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu tak, aby sa chránilo životné prostredie
a rešpektoval spôsob života obyvateľstva, ako aj ich vlastnícke práva.

2.

Spolupráca a propagácia uvedená v bode 1 tohto článku bude prebiehať nasledovne:
-

-

-

Severovýchod Slovenska, ako krajská organizácia cestovného ruchu, sa zaväzuje dodať
Partnerovi spolupráce informačné materiály s témou atraktivít (prírodných, historických a
kultúrnych), typy na výlety, informácie o podujatiach a podobne v tlačenej podobe (ďalej
len ako „informačný materiál“) v rozsahu, ktorý je potrebný pre naplnenie stojanového
systému, kde budú informačné materiály umiestnené.
Severovýchod Slovenska, ako krajská organizácia cestovného ruchu, sa zaväzuje dodať
Partnerovi spolupráce stojanový systém pre informačné materiály v počte jeden Infobod
v hodnote 250 Eur na účel plnenia predmetu Zmluvy bezplatne (informačné materiály
a stojanový systém spolu ďalej aj ako „propagačné predmety“).
Pri prevzatí propagačných predmetov bude vyhotovený Preberací protokol, ktorý je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Partner spolupráce sa zaväzuje uvedené propagačné predmety riadne prevziať a poskytovať,
prezentovať a propagovať informačné materiály širokej verejnosti; na ten účel najmä
zabezpečuje dopĺňanie informačných materiálov podľa potreby tak, aby boli k dispozícii
širokej verejnosti a boli umiestnené na viditeľnom mieste v prevádzke Partnera
spolupráce/v mieste realizácie podľa Článku VI bod 2 Zmluvy, zabezpečuje umiestnenie
stojanového systému na viditeľnom mieste jeho prevádzky/v mieste realizácie podľa
Článku VI bod 2 Zmluvy, zaisťuje ochranu dodaných propagačných predmetov pred ich
odcudzením, poškodením a znehodnotením (vrátane ich čistoty).
Článok IV
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska sa zaväzuje poskytnúť propagačné
predmety Partnerovi spolupráce v súlade s Článkom III tejto Zmluvy.

2.

Partner spolupráce sa zaväzuje propagačné predmety prevziať v zmysle Článku VI bod 4 Zmluvy.

3.

Partner spolupráce má právo a povinnosť písomne (aj elektronicky na adresu uvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy) požiadať Krajskú organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
o doplnenie informačných materiálov v rozsahu, ktorý je potrebný na riadne plnenie predmetu
Zmluvy. Krajská organizácia cestovného ruchu je povinná do 5 pracovných dní predmetný
informačný materiál dodať. V prípade omeškania pri dodaní informačných materiálov z dôvodu
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okolností, ktoré nezapríčinila organizácia Severovýchod Slovenska sa táto lehota predĺži
primerane.
Článok V
Trvanie a zánik Zmluvy
1.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu je možné ukončiť:
- písomnou dohodou Zmluvných strán,
- písomnou výpoveďou zo strany Partnera spolupráce z dôvodu porušenia podmienok
stanovených touto Zmluvou,
- písomnou výpoveďou zo strany organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
z dôvodu porušenia podmienok stanovených touto Zmluvou alebo bez udania dôvodu.

3.

Výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

4.

Zmluvné strany môžu odstúpiť od Zmluvy len písomnou formou, a to v nasledovných prípadoch:
a)

dôjde k ukončeniu činnosti v prevádzke, ktorá je v tejto Zmluve definovaná ako miesto
realizácie predmetu Zmluvy,

b)

na strane Partnera spolupráce dôjde k vstupu do likvidácie, k vyhláseniu konkurzu alebo
k vstupu do reštrukturalizácie,

c)

dôjde k podstatnému porušeniu povinností uvedených v tejto Zmluve, pričom za podstatné
porušenie sa považuje porušenie takto výslovne definované v Zmluve.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane, pričom
odstúpením od Zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade vzniku
takého nároku.
5.

Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje porušenie povinností uvedených v Článku III bod 2
tejto Zmluvy za predpokladu, že Zmluvná strana, ktorá porušila svoju povinnosť, neodstráni tento
stav ani napriek predchádzajúcej písomnej výzve druhej Zmluvnej strany v lehote ňou určenej.

6.

V prípade ukončenia Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Partner spolupráce je povinný
stojanový systém pre informačné materiály v počte jeden Infobod vrátiť organizácii cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska spolu so zostatkom informačných materiálov, ktoré ostali
Partnerovi spolupráce k dispozícii ku dňu ukončenia Zmluvy/odstúpenia od Zmluvy.

7.

V prípade, že Partner spolupráce nevráti propagačné predmety, na vrátení ktorých sa Zmluvné
strany dohodli podľa bodu 6 tohto článku je Partner spolupráce povinný uhradiť organizácii
cestovného ruchu Severovýchod Slovenska zmluvnú pokutu vo výške 250 EUR. Týmto nie je
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, vrátane škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
Článok VI
Osobitné dojednania
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1.

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomne všetku potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu
tejto Zmluvy, ako aj vyvíjať počas trvania tejto Zmluvy úsilie k naplneniu predmetu tejto Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že miestom realizácie predmetu plnenia Zmluvy je: Turistické
informačné centrum Humenné (definovať prevádzku).

3.

Pri plnení predmetu tejto Zmluvy sa každá Zmluvná strana zaväzuje dodržiavať platné všeobecne
záväzné právne predpisy.

4.

Pri odovzdaní propagačných predmetov zo strany organizácie cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska Partnerovi spolupráce sa Zmluvné strany dohodli, že o prevzatí a odovzdaní spíšu
Preberací protokol. Jeho obsahom bude identifikácia zmluvných strán, osôb prítomných pri
odovzdaní a preberaní propagačných predmetov, špecifikácia odovzdaných propagačných
predmetov na účel plnenia predmetu Zmluvy, prípadne informácia o počte takto odovzdaných
kusov propagačných predmetov. Podpisom Preberacieho protokolu stranami prítomnými pri
odovzdaní propagačných predmetov prechádza nebezpečenstvo vzniku škody (na propagačných
predmetoch) na Partnera spolupráce.
Článok VII
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

2.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné robiť len po vzájomnej dohode zmluvných strán,
písomne, vo forme očíslovaných dodatkov, podpísaných oboma Zmluvnými stranami na jednej
listine.

3.

V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými,
alebo v prípade, ak táto Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich
ustanovení. Na mieste neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také
ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier
platí ako dojednané ustanovenie také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu
a účelu tejto Zmluvy dojednané, keby na to Zmluvné strany pamätali. Ak akékoľvek ustanovenie
tejto Zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatniteľné na príslušnom súde Slovenskej
republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť a/alebo uplatniteľnosť
ďalších ustanovení tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby ho nahradiť
príslušným platným ustanovením.

4.

Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami príslušných
všeobecne záväzných platných právnych predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie, že na vzťahy
výslovne touto Zmluvou neupravené sa budú aplikovať najmä príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.

5.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.

6.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sa s obsahom tejto Zmluvy dôkladne oboznámili, jej obsahu
porozumeli, zhoduje sa s prejavmi ich vôle, bola uzavretá slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne,
nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu schvaľujú a na znak svojho výslovného
súhlasu s jej obsahom Zmluvné strany Zmluvu vlastnoručne podpisujú.

V …………….., dňa .....................

V Humennom, dňa 20.05.2020
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...................................................
Severovýchod Slovenska
Michal Sýkora, predseda

...................................................
Mestské kultúrne stredisko
Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka
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