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Zmluva o spolupráci 
 

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

 
organizácia:  Banskobystrický kraj Turizmus 
sídlo:   Námestie SNP 1, 974 01 Banská Bystrica 
zastúpený:  Ing. Mgr. Daniela Volenská, PhD., predsedníčka   
IČO:   52132072    
DIČ:   
číslo účtu:   
telefón:   
e-mail: 
(ďalej aj len „BBKT“) 
a 
partner:  Jozef Kučera 
adresa:   
nar.:   
číslo účtu:   
telefón:   
e-mail:   
(ďalej aj len „Partner“) 
a spolu s BBKT aj ako „Zmluvné strany“) 

 
Čl. I.  

Predmet Zmluvy 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán, že budú na základe tejto Zmluvy vzájomne 

spolupracovať na propagácii a prezentácii produktov cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji 
s cieľom podpory a ochrany prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Banskobystrického kraja 
a to najmä:  

a) záväzok BBKT vhodne využiť potenciál Partnera na propagáciu, a zabezpečiť vhodné formy 
propagácie v online priestore na webovej stránke, sociálnych sieťach a v inom online obsahu, 
v propagačných materiáloch a v informačných letákoch, na billboardoch a iných reklamných 
nosičoch a za vklad Partnera do tohto záväzku mu za to zaplatiť dohodnutú odmenu a  

b) záväzok Partnera poskytnúť najmä fotografický materiál svojej osoby a hospodárstva, 
vyobrazenie, meno tak, aby Partner vystupoval ako ambasádor Banskobystrického kraja (ďalej 
spolu ako „vklad Partnera“).   

 
Čl. II. 

Doba a odmena 
1. Poskytovanie vkladu Partnera podľa tejto Zmluvy sa uzatvára na obdobie dvoch rokov.  
2. Odmena za poskytovanie vkladu Partnera je Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 300 EUR za 

kalendárny rok poskytnutých Služieb (ďalej len „Odmena“). 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že BBKT bude Partnerovi uhrádzať Odmenu ročne a to vždy do 31.12. 

daného kalendárneho roka na účet v záhlaví tejto Zmluvy.  
 

Čl. III. 
Ďalšie podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si k predmetnej spolupráci budú poskytovať aktívnu súčinnosť.  
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2. BBKT má na základe Zmluvy neobmedzené právo na využívanie všetkých výsledkov vzniknutých na 
základe plnenia Zmluvy a k tomuto udeľuje v rámci dohodnutej Odmeny Partner BBKT aj príslušné 
autorské práva.  

3. BBKT je oprávnený na šírenie obsahu vkladu Partnera k čo najširšiemu publiku s cieľom jej propagácie. 
 

Čl. IV. 
Ukončenie Zmluvy 

1. Zmluvný vzťah podľa tejto Zmluvy zaniká: 
a) uplynutím dohodnutej doby podľa tejto Zmluvy, 
b) písomnou dohodou Zmluvných strán a to dňom uvedeným v takejto dohode, 
c) výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná doba je 1 

kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 
druhej Zmluvnej strane. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej 
Zmluvnej strane, inak je neplatná. 

 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 

2. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať druhej Zmluvnej strane akúkoľvek 
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej strany uvedenú v úvode Zmluvy, ak nie je 
v Zmluve dohodnuté inak a dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej Zmluvnej strane. 
V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, Zmluvné strany sa 
dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku 
poslala.   

3. Túto Zmluvu je možné meniť len písomnou dohodou jej Zmluvných strán formou podpísaných 
a očíslovaných dodatkov. 

4. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení. 

5. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých po jednom vyhotovení dostane každá Zmluvná 
strana.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, že bola uzatvorená na 
základe ich slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných 
podmienok. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto Zmluvu nie je nijako 
obmedzená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju 
podpisujú.  

 
V Banskej Bystrici, dňa  21.12.2022    
 
 
 
 
  
........... ...........  

Mgr. Ing. Daniela Volenská, PhD. 
Banskobystrický kraj Turizmus  

Odberateľ  

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

Jozef Kučera   
Partner 
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