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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

č. 02/2217 

uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

Zmluvné strany: 

 

1. )  názov:   Krajská organizácia cestovného ruchu 

SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA 

sídlo:              Námestie mieru 2 

                                080 01 Prešov 

IČO:    42 238 536 

DIČ:    2023655832 

bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:                  SK34 5600 0000 0025 2300 1001 

zapísaná v:  Registri organizácií cestovného ruchu MDaV SR 

číslo spisu:  25408/2012/3130 SCR 

v mene organizácie:   Michal Sýkora, predseda krajskej organizácie 

(ďalej len „Severovýchod Slovenska“) 

a 

 

   

2.) názov:   HIMALAYA CLUB VYSOKÉ TATRY  

sídlo:                          Tatranské zruby 12,  062 01 Vysoké Tatry 

IČO:    36160695 

DIČ:    2021477425 

bankové spojenie:      Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN:                  SK37 5600 0000 0085 1812 3001 

v mene organizácie:   Martin Jakubík 

    (ďalej len „Himalaya club VT“ ) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci v nasledujúcom znení: 

 

 

Článok I. 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Himalaya club VT prezentovať a propagovať 

Severovýchod Slovenska na podujatí organizovanom Himalaya club VT s názvom: 

Medzinárodné preteky horských záchranných služieb 2017 – Memoriál Vlada Tatarku  

a Petra Šperku, ktoré sa uskutoční v termíne 1. apríla 2017. 

 

 

Článok II. 

1) Himalaya club VT sa zaväzuje: 

a) uverejniť názov, logo, prípadne ďalší text podľa požiadavky Severovýchodu 

Slovenska na plagátoch, ktoré propagujú podujatie uvedené v článku I. tejto 

zmluvy,  
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b) pri vyhodnotení podujatia uvedeného v článku I., uviesť názov, prípadne ďalší 

text podľa požiadavky Severovýchodu Slovenska ako podporovateľa 

podujatia. 

2) Himalaya club VT sa zaväzuje pred plánovaným použitím názvu, loga, prípadne 

ďalšieho textu odsúhlasiť ich vyobrazenie a znenie so Severovýchodom Slovenska 

a až po vzájomnom odsúhlasení tieto použiť. 

 

Článok  III. 

 

1) Severovýchod Slovenska sa zaväzuje: 

a) na výzvu Himalaya club VT poskytnúť súčinnosť pri prezentácií a propagácií 

predovšetkým poskytnutím loga, názvu a požadovaného textu prezentácie, 

b) odsúhlasiť vyobrazenie a znenie názvu, loga a prípadného ďalšieho textu, 

ktorý Severovýchod Slovenska pri prezentácií požaduje, 

c) zaplatiť za prezentáciu a propagáciu Severovýchodu Slovenska odplatu podľa 

článku IV. tejto zmluvy. 

2) Severovýchod Slovenska je oprávnený zúčastniť sa podujatia uvedeného v článku I. 

a kontrolovať dodržiavanie prezentácie a propagácie. 

 

 

Článok IV. 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli na odplate v celkovej výške 300,- EUR ( slovom: tristo 

eur). 

2) Odplata je splatná na základe faktúry vystavenej Himalaya club VT v lehote splatnosti 

uvedenej vo faktúre bezhotovostne prevodom na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

3) Najneskôr do 5 dní odo dňa uskutočnenia podujatia sa Himalaya club VT zaväzuje 

odovzdať Severovýchodu Slovenska dokumentáciu prezentácie a propagácie. 

 

 

Článok V. 

 

1) V prípade porušenia povinnosti zo strany Himalaya club VT má Severovýchod 

Slovenska právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 30% z odplaty dohodnutej 

v článku IV. ods. 1 tejto zmluvy.  

2) Zmluvná pokuta je splatná do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej 

pokuty. 

 

Článok VI. 

 

1) Táto zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b)   uplynutím doby, v prípade, ak zmluva bola dohodnutá na dobu určitú, 

c)   odstúpením od zmluvy. 

2) Zánik zmluvy podľa písm. b) a c) ods. 1 tohto článku sa netýkajú ustanovení článku 

V., ktoré je možné uplatniť aj po zániku zmluvy. 



3 

 

3) V prípade, že Himalaya club VT alebo Severovýchod Slovenska nedodržia povinnosti 

dohodnuté v tejto zmluve, môže Himalaya club VT alebo Severovýchod Slovenska od 

tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o 

odstúpení druhej zmluvnej strane.  

 

 

Článok VII. 

 

1. Zmluva je účinná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami vyhotovená v 2 

exemplároch, po jednom exemplári pre každú zo zmluvných strán. 

2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi príslušnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom. 

3. Neplatnosť ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy, nespôsobuje neplatnosť celej 

zmluvy a strany sa zaväzujú takéto ustanovenie nahradiť platným ustanovením. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, neuzavreli ju v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a je v súlade s poctivým obchodným stykom. 

 

 

 

 

V Prešove, dňa 16.2.2017 

 

 

 

 

 

 

v.r.       v.r. 

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

Krajská organizácia cestovného ruchu  HIMALAYA CLUB VYSOKÉ TATRY 

Severovýchod Slovenska 

 

 


