
ZMLUVA O OBCHODNEJ SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII 
uzatvorená v zmysle ustanovenia§ 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnľka 

v znenľ neskoršľch právnych predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

1. Zmluvné strany

1.1. Účastník 1 

Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
V zastúpení: 

1.2. Účastník 2 

Občianske združenie: 
Sídlo: 
IČO: 
Registračné číslo: 
V zastúpení: 

2. Preambula

Obec Oščadnica 
Námestie M. Bernáta č. 745,023 01 Oščadnica 
00 314170 
2020421513 
Ing. Marián Plevko, starosta obce 

a 

Outdoor Point 
Oščadnica 1797, 023 01 Oščadnica 
53 357 736 
vvs / 1-900 / 90-60073 
Matej Kohút, riaditeľ 

ďalej len „ Účastník 1" 

ďalej len „Účastník 2" 
Účastnťk 1 a Účastnťk 2 spolu aj ako „Zmluvné strany" 

a každý samostatne aj ako „Zmluvná strana" 

S ohľadom na skutočnosť, že

Účastník 2 je prevádzkovateľom Turistickej informačnej kancelárie (ďalej len „TIK"),
nachádzajúcej sa v priestoroch budovy č.s. 1797 v k.ú. Oščadnica vo výlučnom
vlastníctve obchodnej spoločnosti Snowparadise a.s., so sídlom Panónska 42, 851 01 
Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 36 760 048, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5676/B; 

Účastník 1 v súvislosti s činnosťou TIK-u prevádzkovanej Účastníkom 2, prejavil
záujem využiť služby Účastníka 2, spočívajúce najmä, nie však výlučne v propagácň
Účastníka 1 a turistických a/ alebo voľnočasových aktivít nachádzajúcich sa v jeho
okolí, a to v rozsahu ako sú tieto špecifikované v tejto Zmluve;

Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti v tejto Zmluve.

Preto po zvážení vyššie uvedeného, Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu
o obchodnej spolupráci a propagácií (ďalej len „Zmluva") v nasledovnom znení:



Predmet Zmluvy 

Predmetom tejto Zmluvy je ustanovenie podmienok, za akých bude realizovaná 
spolupráca medzi Účastníkom 1 a Účastníkom 2. 

3.2. Účastník l ,  sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, prispievať Účastníkovi 2 na úhradu 
prevádzkových nákladov vynaložených vo vzťahu k prevádzke TIK-u peňažnou 
sumou vo výške a za podmienok podľa článku 4 tejto Zmluvy. 

3.3. Účastník 2 sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje vykonávať propagáciu Účastníka 1 
a turistických a/ alebo voľnočasových aktivít nachádzajúcich sa v jeho okolí, a to 
v nasledovnom, Zmluvnými stranami dohodnutom rozsahu: 

a) propagácia, zverejnenie a poskiJtovanie informácií o Účastníkovi 1; 
b) propagácia, zverejnenie a poskiJtovanie informácií o prírodných lokalitách v blízkom regióne 

Účastnťka 1, ako aj tých nachádzajúcich sa v katastrálnom území Účastnťka 1; 
c) propagácia, zverejnenie a poskytovanie informácií o turistických a voľnočasových aktivitách, 

nachádzajúcich v blízkom regióne Účastníka 1, ako aj hjch, ktoré sa nachádzajú v
katastrálnom území Účastnťka 1; 

d) propagácia, zverejnenie a poskytovanie informácií o kultúrnych a umeleckých podujatiach 
v blízkom regióne Účastnťka 1, ako aj v územnom obvode Účastnťka 1; 

e) 

3.4. Účastník 2 sa zaväzuje činnosti vymedzené v bode 3.3. tejto Zmluvy vykonávať 
spôsobom: 

a) osobného kontaktom so zákazníkmi TIK-u; 
b) prostredníctvom webového sídla TIK-u a súčasne prostredníctvom sociálnych sietí -

Facebook, Instagram, YouTube, atd ; 
c) prostredníctvom brožúr a informačných letákov, vytvorených a distribuovaných Účastnťkom 

2;
d) iným vhodným a Účastníkom 1 vopred odsúhlaseným spôsobom. 

3.5. Účastník 1 na základe predchádzajúcej žiadosti Účastníka 2, týmto udeľuje súhlas 
Účastníkovi 2 používať erb Účastníka 1, a to v rozsahu potrebnom pre zabezpečenie 
činností podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy. Právo použiť erb Účastníka 1 je časovo 
limitované počas doby platnosti tejto Zmluvy. Právo Účastníka 2 používať erb 
Účastníka 1 počas doby platnosti tejto Zmluvy nie je bezodplatné, avšak odplata za 
používanie erbu Účastníka 1 spočíva v nepeňažnom plnení - poskytovaní činností 
podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy Účastníkom 2 Účastníkovi 1. 

3.6. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že spôsob, grafické umiestnenie názvu Účastníka 1 
a erbu Účastníka 1 na prostriedkoch, ktorými bude šírená propagácia a informácie 
v rozsahu uvedenom v bode 3.3. tejto Zmluvy, podlieha predchádzajúcemu súhlasu 
Účastníka 1. 

4. Príspevok na prevádzkové náklady Účastníka 2

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto Zmluvy sa Účastník 1 zaväzuje 
prispievať na prevádzkové náklady Účastníka 2, súvisiace s prevádzkovaním TIK-u. 
Výška takéhoto príspevku bola Zmluvnými stranami dohodnutá v maximálnej výške 



300,- EUR (slovom tristo eur) mesačne. Konkrétna výška príspevku Účastníkom 1 bude 
určená na základe jeho vlastnej a ničím neobmedzenej vôle, podľa prehľadu nákladov 
Účastníka 2 v príslušnom kalendárnom mesiaci, ku ktorému sa príspevok bude 
vzťahovať a ktorý Účastník 2 predloží Účastníkovi 1 najneskôr do desiatich (10) dní po 
konci daného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa príspevok bude vzťahovať. 

4.2. Účastník 2 berie na vedomie, že na poskytnutie príspevku Účastníkom 1 nemá 
akýkoľvek a žiadny právny nárok, avšak tento bude určený podľa aktuálnych 
finančných možností Účastníka 1. 

4.3. Predpokladom priznania príspevku podľa tohto článku, je popri vlastnom a ničím 
neobmedzenom rozhodnutí Účastníka 1 aj žiadosť Účastník 2 o jeho poskytnutie spolu 
s prehľadom nákladov v kalendárnom mesiaci, vo vzťahu ku ktorému má byť tento 
poskytnutý. 

4.4. V prípade, ak Účastníkom 1 bude Účastníkovi 2 priznaný príspevok podľa tohto 
článku, tento bude Účastníkovi 2 uhradený zo strany Účastníka 1 bezhotovostným 
prevodom finančných prostriedkov v prospech dodatočne oznámeného bankového 
účtu Účastníka 2. 

4.5. Akékoľvek finančné prostriedky poskytnuté zo strany Účastníka 1 Účastníkovi 2 podľa 
tejto Zmluvy sú viazané výlučne na účel úhrady prevádzkových nákladov a/ alebo ich 
časti, vykázaných Účastníkom 2 v prehľade nákladov podľa bodu 4.3. tejto Zmluvy. 
V tejto súvislosti je Účastník 2 povinný predložiť a odovzdať Účastníkovi 1 popri 
účtovných dokladov ďalšie doklady, ktoré budú špecifikovať výšku, účel a spôsob 
použitia poskytnutého finančného príspevku vždy, keď ho o to Účastník 1 požiada, 
a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa doručenia žiadosti na ich predloženie. 

4.6. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ako aj v záujme predchádzania sporom 
Zmluvné strany prehlasujú a ich oprávnení zástupcovia svojimi vlastnoručnými 
podpismi potvrdzujú, že za vykonávanie činností podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy 
Účastníkovi 2 neprináleží nárok na akékoľvek a žiadne plnenie voči Účastníkovi 1, 
s výnimkou prípadov, pokiaľ sa Zmluvné strany dohodnú písomne inak. 

5. Práva a povinnosti

5.1. Účastník 2 je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto 
Zmluvou s odbornou starostlivosťou. 

5.2. Účastník 1 sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi 2 všetku súčinnosť, ktorú od neho 
možno rozumne požadovať, potrebnú na splnenie povinností Účastníka 2 podľa tejto 
Zmluvy. 

5.3. Účastník 1 sa zaväzuje poskytnúť Účastníkovi 2 všetky informácie, podklady, 
dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, potrebné na splnenie 
povinností Účastníka 2 podľa tejto Zmluvy. 

6. Následky porušenia zmluvných povinností

6.1. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, je povinná 
nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, okrem prípadu, ak by preukázala, že 
porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v 
zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 



porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v 
zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

7. Trvanie a ukončenie Zmluvy

7.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

7.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platnosť a účinnosť Zmluvy počas trvania Zmluvy 
možno ukončiť výlučne nasledovnými spôsobmi: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán; 
b) odstúpením zo strany Účastníka 1; 
c) odstúpením zo strany Účastníka 2;
d) výpoveďou.

a to za nižšie stanovených podmienok. 

7.3. Ukončenie Zmluvy na základe dohody Zmluvných strán 

7.3.1. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť platnosť a účinnosť tejto Zmluvy na základe 
písomnej dohody Zmluvných strán podpísanej ich oprávnenými zástupcami. 

7.3.2. Zmluvné strany si môžu v dohode podľa bodu 7.3.1. tejto Zmluvy stanoviť podmienky 
vzájomnej kompenzácie zmluvného vzťahu. 

7.3.3. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu na základe dohody podľa bodu 7.3.2. tejto 
Zmluvy, Zmluva zaniká dňom uvedeným v dohode, resp. ak tento v dohode uvedený 
nie je, dňom jej podpisu. 

7.4. Ukončenie Zmluvy z dôvodu odstúpenia 

7.4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník 1 je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy 
v nasledovnom prípade: 

a) ak Účastník 2 opakovane poruší, resp. nedodrží ustanovenia tejto Zmluvy a zároveň 
k náprave, alebo odstráneniu nedôjde ani po uplynutí primeranej lehoty, nie dlhšej ako tri (3) 
dni po doručení výzvy Účastníka 1 na nápravu. 

7.4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Účastník 2 je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy 
v nasledovnom prípade: 

a) ak Účastník 1 opakovane poruší, resp. nedodrží ustanovenia tejto Zmluvy a zároveň 
k náprave, alebo odstráneniu nedôjde ani po uplynutí primeranej lehoty, nie dlhšej ako tri (3) 
dni po doručení výzvy Účastníka 2 na nápravu. 

7.5. V prípade naplnenia podmienok uvedených v bode 7.4.1. alebo 7.4.2. tejto Zmluvy, 
Zmluva zaniká okamihom doručenia písomného odstúpenia zo strany odstupujúcej 
Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane. 

7.6. Ukončenie Zmluvy výpoveď ou 



7.6.1. Ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená ukončiť platnosť tejto Zmluvy výpoveďou 
z akéhokoľvek dôvodu ako aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná doba je jeden 
(1) mesiac a počíta sa odo dňa prvého kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po 
doručení výpovede druhej Zmluvnej strane. 

8. Doručovanie

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky listiny, dokumenty, požiadavky, potvrdenia, 
oznámenia (ďalej len „Oznámenia") budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované 
listami doručenými poštou alebo osobne. Ak bolo Oznámenie zasielané poštou, 
považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, 
alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na 
adresu podľa bodu 8.2. Zmluvy vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie 
doručované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod., považuje sa za 
doručené v momente prevzatia oznámenia. 

8.2 Pre Účastníka 2 budú všetky Oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie 
uvedené údaje: 

a) Adresa: Oščadnica 1797, 023 01 Oščadnica 

a pre Účastníka 1 budú všetky Oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie 
uvedené údaje: 

b) Adresa: Námestie M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica 

alebo na akúkoľvek inú adresu, ktorá bude druhej Zmluvnej strane vopred písomne 
oznámená. 

8.3 Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny 
údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie Oznámenia, najmä 
všetky zmeny týkajúce sa tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, 
adresu ich sídla, bydliska alebo miesta podnikania, vstup do konkurzného konania, 
atď. Ak niektorá zo Zmluvných strán nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená 
namietať, že neobdržal akékoľvek Oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek 
takto spôsobenú škodu. 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia 
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

9.2. Ak by niektoré ustanovenia Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo 
ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť 
ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú 
ustanovenia ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú 
svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy. 



9.3. Zmluvné strany podpisom Zmluvy vyhlasujú, že všetky údaje, informácie, príp. 
podklady uvedené v tejto Zmluve, ako i poskytnuté v zmysle tejto Zmluvy sú pravdivé 
a zodpovedajú skutočnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti 
vyplývajúce im z tejto Zmluvy. 

9.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Účastníka 1 v 
súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v 
znení neskorších právnych predpisov v spojení s ustanovením§ Sa zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších právnych predpisov.

9.5. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom 
jazyku, z ktorých po jednom (1) exempláre obdrží každá zo Zmluvných strán. 

9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie 
je obmedzená, s obsahom Zmluvy sa oboznámili, s jej obsahom súhlasia, Zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, prejavenú určito a zrozumiteľne, Zmluvu 
uzatvorili dobrovoľne a bez nátlaku, s vedomím si vážnosti právneho úkonu a 
právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, na znak čoho pripájajú svoje 
podpisy. 

V Oščadnici, dňa 04. 06. 2021 

Za Účastníka 1: Za Účastníka 2: 
Outd 

Outdoor Point 
Matej Kohút 

riaditeľ 


