


 

cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji. Jednou z jej základných činností je 
podpora a spoluorganizovanie kultúrneho, spoločenského a športového života a 
zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a ich marketing a propagácia aktivít pre 
obyvateľov a návštevníkov Banskobystrického kraja. 
 
Zmluvné strany spolupracujú na projekte „Akčná zima v Banskobystrickom kraji –
úprava bežeckých trás“. OZ KH je organizátorom verejnej zbierky na získanie financií 
na kúpu profesionálneho zariadenia na úpravu bežeckých trás. KOCR poskytne OZKH 
marketingovú podporu pri organizácii verejnej zbierky vo forme zabezpečenia 
vyhotovenia propagačného videomateriálu. 
 

čl. III. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je úprava spolupráce zmluvných strán pri projekte „Akčná 
zima v Banskobystrickom kraji – úprava bežeckých trás. Projekt pozostáva 
z organizovania verejnej zbierky na získanie financií na kúpu profesionálneho 
zariadenie na úpravu bežeckých trás, ktorú organizuje OZ KH. KOCR zabezpečí 
financovanie a realizáciu propagačného videomateriálu pre potreby tejto zbierky. 
 
 

čl. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
A. OZ KH sa zaväzuje v rámci spolupráce: 
1. realizovať propagovanie KOCR nasledovným spôsobom: 

a) zabezpečiť počas trvania zmluvného vzťahu priestor na prezentáciu KOCR 
na profile OZ KH na sociálnej sieti Facebook formou príspevkov 
prezentujúcich aktivity KOCR na podporu projektu (min.1 príspevok 
mesačne).  

b) Uviesť KOCR ako partnera projektu v rámci plánovaných mediálnych 
výstupov k projektu (tam, kde je to možné zabezpečiť podľa povahy a typu 
mediálnych výstupov).  

2. zachovať destinačnú značku Za horami, za dolami Banskobystrický kraj 
a logo KOCR, farbu a typ písma v súlade s predlohou dodanou KOCR; 

3. predložiť v dostatočnom predstihu alebo inak komunikovať KOCR návrh 
realizačného riešenia zvolenej propagácie.  

4. zrealizovať propagáciu podľa vopred dohodnutých podmienok medzi 
zmluvnými stranami, ktoré sa môžu podľa potreby upravovať a meniť po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. Komunikácia podľa tohto bodu bude 
prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú: za KOCR Zuzana Jóbová, 
mail: zuzana.jobova@dobrykraj.sk a za OZ KH Lucia Trajčíková, mail: 
trajcikova.lucia@gmail.com> 

5. predložiť toto dohodnuté vecné plnenie najneskôr do termínu ukončenia 
zmluvy. 
 

 
B. KOCR sa zaväzuje: 

 



 

1. spolupodieľať sa na plnení predmetu tejto Zmluvy v hodnote maximálne do 
sumy 550 EUR vrátane DPH nasledovne: 
a) zabezpečením vyhotovenia propagačného videospotu v dĺžke cca 3 minúty. 

Videospot bude hlavným komunikačným nástrojom v rámci organizovanej 
verejnej zbierky na podporu získania financií na kúpu profesionálneho 
zariadenia na úpravu bežeckých trás. 

b) Zabezpečením vyhotovenia propagačného videospotu v dĺžke max 45 s. 
Videospot bude slúžiť na zvýšenie povedomia širokej verejnosti o potrebe 
dobrovoľnej finančnej podpory združení, ktoré sa starajú o úpravu 
bežkárskych tratí. 

2. dodať OZ KH podklady potrebné na propagáciu najneskôr v deň podpisu tejto 
zmluvy; 

3. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie s OZ KH podľa vzájomne 
dohodnutých termínov, bez zbytočného odkladu; 

 
C. 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. 

 
čl. V. 

Finančné podmienky 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie podľa čl. IV, písmena B, bodu 1a a 1b 

zabezpečí KOCR ako vklad do spolupráce v súhrnnej hodnote maximálne 550,- 
EUR vrátane DPH, pričom konečný objem finančných prostriedkov v rámci 
uvedeného finančného limitu si zmluvné strany odsúhlasia, rovnako si zmluvné 
strany odsúhlasia pomer rozdelenia finančných prostriedkov na jednotlivé plnenia 
realizované KOCR na základe tejto zmluvy. 

 
 

 
čl. VI. 

Doba trvania 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.4.2021. 
 
 

čl. VII. 
 Ochrana osobných údajov  

 
1. Osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých zmluvné strany konajú a 
plnia predmet tejto zmluvy, vo vlastnom mene spracúvajú obe zmluvné strany. 
Spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto zmluvy, účelom 
spracúvania osobných údajov je výlučne plnenie tejto zmluvy. Doba uchovávania 
osobných údajov je 5 rokov po zániku platnosti tejto zmluvy, ak osobitný zákon 
nestanovuje inak.  






