
Zmluva o spolupráci  

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka v platnom znení a  v spojitosti s ustanovením §11  

písm. c) a m)  zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu  v znení neskorších predpisov 

medzi 

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu 
Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce 
Zastúpená: Viliam Zahorčák 
IČO:  42247748 
DIČ:  2023443972 
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.  
č. účtu: 4304320001/5600 

(ďalej len „ZOOCR“) 
 

a 

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj  
nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice  

Zastúpená: Ing. Ondrej Bernát - predseda 
IČO: 42319269 
DIČ: 2023656833 
Bankové spojenie: VÚB 
č. účtu: 3088584453/0200 

(ďalej len „KOCR Košický kraj“) 

 
(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri zabezpečení výstavnej expozície, účasť 
a propagácia destinácie na medzinárodnej výstave ITF Slovakiatour 2015 v dňoch 29.1. - 1.2. 
2015 na výstavisku Incheba Bratislava.  

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1) KOCR KK sa zaväzuje zabezpečiť spracovanie návrhu výtvarného a architektonického riešenia 
výstavnej expozície - stánku podľa zadanej témy a jej realizáciu a inštaláciu na výstave ITF 
SLOVAKIATOUR podľa podmienok uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 



2) ZOOCR sa zaväzuje poskytnúť na účel uvedený v čl.II  finančný príspevok vo výške 4 000,- EUR 
(slovom: štyritisíc eur), ktoré bezhotovostne prevedie na účet KOCR KK uvedený v čl. I tejto 
zmluvy po  vystavení faktúry.  Finančné prostriedky poskytnuté zo strany ZOOCR sú účelovo 
určené na podporu aktivít uvedených v Čl. II tejto zmluvy.  

 
3) KOCR KK sa zaväzuje poskytnutý finančný príspevok použiť výlučne spôsobom a na účel 

dohodnutý v tejto zmluve a poskytnuté finančné prostriedky vyúčtovať do 30 dní po skončení 

aktivít doložením príslušných originálov prvotných účtovných dokladov, ktoré musia obsahovať 

všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

4) Na používanie finančného príspevku sa vzťahuje povinnosť dodržať pravidlá rozpočtového 

hospodárenia podľa §19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecné záväzné predpisy.  

5) Nepoužité prostriedky alebo prostriedky použité v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy 

a v rozpore so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov je KOCR KK povinná vrátiť ZOOCR na účet uvedený v čl. I tejto zmluve 

a zaslať avízo o vrátení finančných prostriedkov a to do 10 dní od predloženia vyúčtovania. 

6) Výška finančného  príspevku uvedená v ods. 2 tohto článku je stanovená ako maximálna a nie je 

možné ju prekročiť.  

7) Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú 

nevyhnutné na úspešné splnenie cieľa tejto zmluvy o spolupráci a záväzkov zmluvných strán z nej 

vyplývajúcich.  

Čl. IV 

Doba trvania a ukončenia zmluvy 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby vyúčtovania prípadne vrátenia finančných 

prostriedkov v zmysle čl. II tejto zmluvy.  

2) Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť a to aj bez uvedenia 

dôvodu. 

3) 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, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. Zmluvné strany sú povinné v takomto prípade vysporiadať si navzájom svoje záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy ku dňu jej zániku.  

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

1) K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť len vzájomnou dohodou zmluvných strán formou 

písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 



2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemaj námietky 

proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na 

znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.  

3) Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka  a ostatnými platnými právnymi predpismi.  

4) Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po jednom.  

5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia, v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.  

 

KOCR KK:      ZOOCR: 

 

________________________________    ____________________________

 Ing. Ondrej Bernát       Viliam Zahorčák  

 

V Košiciach  dňa       V Michalovciach dňa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 
 
Rozsah predmetu zákazky: 

a. Architektonický projekt - navrhnúť kombináciu vhodného stavebného systému s atypickými 
konštrukčnými prvkami podľa grafickej predlohy v prílohe č.1. 

b. Realizácia expozície.  
c. Výroba a aplikácia grafického stvárnenia podľa grafického návrhu (príloha 1). 
d. Manažment prípravy expozície vrátane nákladov na komunikáciu s výstavnou správou. 
e. Zabezpečenie technických prívodov (vody, elektriny), likvidácie odpadu, upratovania. 
f. Zhotovenie fotodokumentácie expozície. 

 
Plocha expozície: 
ITF Slovakiatour Bratislava 108 m2  
 
Príprava  
- návrh technického riešenia výstavného priestoru (expozície), 
- projektová dokumentácia a rozpočet, 
- kompozícia veľkoplošných fotografií a textov, 
- návrh a realizácia výstavnej grafiky. 
 
Výstavba :  
- zo stavebného systému, ktorý umožňuje stavbu jednoduchých stánkov, 
- výstavba atypickej expozície, 
- odovzdanie expozície v dohodnutom termíne. 
 
Vybavenie:  
- expozícia:  s informčnými pultmi a skrinkami na propagačné materiály, priestory pre rokovania 
(otvorené) stoly, stoličky k rokovacím stolom a k informačným pultom, taburetky, barové stoličky 
a pultík,  
- zázemia expozície: regály na uloženie materiálu, stojanový vešiak 
-prezentačné steny s možnosťou videoprojekcie destinačných videí  
-vybavenie kuchynky chladnička 1 ks, rýchlovarná kanvica, drez s prietokovým ohrievačom na teplú 
vodu, drobný inventár.  
 

KOCR KK:       ZOOCR: 

 

________________________________    ____________________________

 Ing. Ondrej Bernát       Viliam Zahorčák  

 

V Košiciach  dňa       V Michalovciach dňa  


