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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") 

 

 

Článok I.  Zmluvné strany 

 

1. Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz 
 Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder 
 IČO: 42288967 
 DIČ: 2023443026 
 Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
 IBAN: SK75 0200 0000 0029 9216 5551 

 SWIFT: SUBASKBX 

Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky č. 09385/2012/SCR 

  
 V zastúpení: Mgr. Gabriel Somogyi, predseda predstavenstva 
    

 (ďalej len "OOCR Žitný ostrov - Csallóköz“) 

 

2. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj  

 Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 IČO: 52285758 

 Bankové spojenie: VUB a.s. 

 IBAN: SK81 0200 0000 0041 9882 8759 

     SWIFT: SUBASKBX 
 

  Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a 
  výstavby Slovenskej republiky č. 07077/2019/SCR 

 

 V zastúpení:  Ing. Pavol Kalman, predseda  

    

 (ďalej len "KOCR TK") 

  

 Spoločne „zmluvné strany“ a jednotlivo „zmluvná strana“. 

 
Článok II.  

Preambula 

 

1. OOCR Žitný ostrov - Csallóköz je oblastnou organizáciou cestovného ruchu pôsobiacou na 

území Žitného ostrova. Jej členmi sú Mesto Dunajská Streda, Mesto Šamorín, Mesto Veľký 

Meder, Mesto Gabčíkovo, Obec Kyselica, Obec Orechová Potôň, Obec Malé Dvorníky, 

Kukkónia, občianske združenie, TERMÁL, s.r.o., THERMALPARK Dunajská Streda, a. s, 

Veľkomederské združenie turizmu, Výcvikové zariadenie pre vodičov, s. r. o., Warcun, a. s., FK 

2007 Dunajská Streda, občianske združenie, MALKIA PARK (BIG CATS RESCUE), občianske 

združenie, Klikk, o. z a prípadne ďalšie obce, podnikateľské subjekty, spoločnosti a združenia 

ktoré sa stanú členmi počas trvania zmluvného vzťahu, založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 
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91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a 

vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať’ z Regiónu Žitný ostrov 

významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu. OOCR Žitný ostrov - 

Csallóköz združuje samosprávy a ďalšie podnikateľské subjekty a združenia, ktoré podnikajú 

alebo pôsobia na území členských samospráv z oblasti cestovného ruchu a iných kultúrnych 

a voľnočasových aktivít. OOCR Žitný ostrov - Csallóköz zabezpečuje bezplatné poskytovanie 

informácii v oblasti cestovného ruchu ako aj predaj produktov cestovného ruchu 

prostredníctvom turistického informačného centra, ktoré je prevádzkované OOCR Žitný ostrov 

- Csallóköz (ďalej len ako „TIC”). 

2. TRNAVSKÝ KRAJ je krajskou organizáciou cestovného ruchu založenou podľa  § 8 a nasl. 

zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov Trnavským 

samosprávnym krajom a OOCR Žitný ostrov - Csallóköz a ďalšími členskými OOCR. KOCR TK 

poskytuje svojim členom v oblasti cestovného ruchu okrem iného presadzovanie ich spoločných 

záujmov a ich ochranu, tvorí a realizuje marketing a propagáciu doma a v zahraničí, 

poradensko-konzultačné služby. KOCR TK ma záujem spolupracovať’ s OOCR Žitný ostrov - 

Csallóköz pri zabezpečení služieb spočívajúcich v podpore marketingu a propagačnej činnosti 

zameranej pre podporu domáceho i zahraničného turistického ruchu na území Žitného ostrova. 

 

Článok III.   

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán 

a) pri reklamno-propagačnej činnosti o destinácií lokalita Dunajská Streda 

b) pri reklamno-propagačnej činnosti o destinácií lokalita Šamorín 

c) pri reklamno-propagačnej činnosti o destinácií lokalita Veľký Meder 

d) pri reklamno-propagačnej činnosti o destinácií lokalita Gabčíkovo 

2. Zmluvné strany majú záujem na vzájomnej spolupráci pri propagácii lokality Žitný ostrov vrátane 

ich pozoruhodnosti, atraktivít a aktivít, s cieľom zvyšovania tak návštevnosti, ako aj spokojnosti 

jej návštevníkov a pri poskytovaní reklamno-propagačných služieb o destinácii Žitný ostrov. 

 

Článok IV. 

Poskytovanie reklamno-propagačných činností 

 

1. OOCR Žitný ostrov - Csallóköz je povinná 

a. zabezpečiť a odborne garantovať’ poskytovanie reklamno-propagačnej činnosti 

o lokalitách Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder a Gabčíkovo  

b. zabezpečiť a odborne garantovať’ poskytovanie reklamno-propagačnej činnosti na 

sociálnych sieťach, v printových médiách, online článkoch, na vlastnom webovom sídle 

a pod. 

2. KOCR TK je povinná 

a. určiť zamestnanca zo strany KOCR TK, ktorý bude zodpovedný za komunikáciu s 

kontaktnou osobou zo strany OOCR Žitný ostrov – Csallóköz. 

b. dodať pre OOCR Žitný ostrov - Csallóköz marketingový zámer a ciele propagácie, 

cieľový trh na ktorý má byť propagácia zameraná. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné 

pre riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy. 

 

 

 



KOCR 

Trnavský kraj 
 

Krajská organizácia cestovného ruchu 

Trnavská kraj 

Starohájska 10 | P.O.BOX 128 | 917 01 Trnava | Slovenská republika 

  

Telefón 
033/55 59 643 

Fax 
 

Email 
tipy@trnava-vuc.sk 

IČO 
52285758 

web 
www.krajzazitkov.sk 
 

 

Čl. V.    

 Odmena a platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že za KOCR TK za poskytované plnenie uvedené v čl. IV. bod 1. 

tejto zmluvy zaplatí OOCR Žitný ostrov - Csallóköz odmenu v sume 10 000 Eur vrátane DPH. 

2. Odmena bude uhradená jednorazovo na základe faktúry OOCR Žitný ostrov - Csallóköz do 

17.12.2020 na účet uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Lehota splatnosti faktúr OOCR Žitný ostrov 

- Csallóköz je 14 dní od doručenia faktúry.  

3. Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  podľa  § 10  zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené 

nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod 

na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až 

po doručení novej faktúry KOCR TK. 

   

Článok VI.   

Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva je účinná od 1.12.2020 na obdobie troch mesiacov 

odo dňa zverejnenia zmluvy. 

2. V prípade, že OOCR Žitný ostrov - Csallóköz alebo KOCR TK nedodržia dohodnuté podmienky 

tejto zmluvy, môžu zmluvné strany od tejto zmluvy odstúpiť’. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa 

práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným 

zákonníkom v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že túto dohodu je možné vypovedať’ i bez uvedenia dôvodu, a to v 

1-mesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho 

po doručení písomnej výpovede. 

 

Článok VII. 

Osobitné ustanovenia 

1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne 

zabezpečovať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy a bude oprávnená podpisovať 

Preberacie protokoly podľa tejto zmluvy. 

2. Kontaktnou osobou za OOCR Žitný ostrov - Csallóköz je Ingrid Koller, e-mail: 

riaditel@ostrovzitny.sk, tel. kontakt: +421 918 887 050. 

3. Kontaktnou osobou za KOCR TK je Mgr. Ľubica Mildeová, e-mail: mildeova.lubica@trnava-

vuc.sk, tel. kontakt: +421 915 785 091  

 

Článok VIII.   

Záverečné ustanovenia 

1. Ak táto zmluva neurčuje inak, túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomného 

číslovaného dodatku, a to na základe súhlasu obidvoch zmluvných strán.  

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v súlade so znením článku VI. Bod 1 tejto zmluvy, nie však skôr ako dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 

zákonníka v platnom znení.  
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3. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia podľa príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka. Zmluvné strany budú všetky prípadné spory v súvislosti so zmluvou 

riešiť prednostne mimosúdnou cestou, a to rokovaniami a dohodou.  

4. Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) exemplároch, po podpise tejto Zmluvy obdrží každá 

Zmluvná strana jeden exemplár tejto Zmluvy. 

5. Zmluvné strany si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavreli 

po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a nie v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojimi 

podpismi.  

 

V Trnave dňa 30.11.2020  V Trnave dňa 18.11.2020 

 

KOCR TK:   OOCR Žitný ostrov - Csallóköz:  

 

v.r.   v.r. 

Ing. Pavol Kalman Mgr. Gabriel Somogyi 
predseda predseda predstavenstva 

 


