Zmluva o poskytnutí propagačných služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
medzi
Objednávateľ 1:

Oblastná organizácia cestovného ruchu
REZORT PIEŠŤANY
Sídlo:
Kukučínova 21, 921 01 Piešťany
Registrácia: Zapísaný v registri oblastných organizácií cestovného ruchu
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, č.
09051/2012/SCR
Zastúpený:

Ing. Mgr. Michal Bezák, predseda
predstavenstva
Ing. Mária Michalčíková, podpredseda
predstavenstva

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

42288916
2023442190
Všeobecná úverová banka, Kód:SUBASKBX

Číslo účtu (IBAN):

SK51 0200 0000 0029 9281 0354

Objednávateľ 2:

Oblastná organizácia cestovného ruchu
Žitný ostrov - Csallóköz
Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder
Mgr. Gabriel Somogy, predseda
42288967
2023443026
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK75 0200 0000 0029 9216 5551

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

(Objednávateľ 1 a Objednávateľ 2 spolu aj ako „Objednávatelia“)
a
Poskytovateľ: Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj
(KOCR)
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
Doručovacia adresa: Starohájska 10, 917 01 Trnava
Registrácia: v registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, č.
07077/2019/SCR
Zastúpený: Ing. Pavol Kalman, predseda
IČO: 52285758
Bankové spojenie: VUB a.s.
Číslo účtu (IBAN):
SK81 0200 0000 0041 9882 8759
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľov ich
propagáciu prostredníctvom vysielania spotov a relácií televíznou programovou
službou TA3 (ďalej aj ako „služby“ alebo „predmet plnenia“) a záväzok
Objednávateľov zaplatiť za poskytnuté služby cenu podľa článku 4.
1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby rozsahu:
A) Pre Objednávateľa 1 zabezpečí odvysielanie 1 relácie, ktorej súčasťou bude
prezentácia 5 subjektov určených Objednávateľom 1 a to:
1. Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. (kúpele)
2. Zuckmann Villa (ubytovanie, reštaurácia a kaviareň)
3. La Musica (reštaurácia)
4. Why not Coffee (kaviareň)
B) Pre Objednávateľa 2 zabezpečí odvysielanie 1 relácie, ktorej súčasťou bude
prezentácia 4 subjektov určených Objednávateľom 2 a to:
1. Thermalpark Dunajská Streda
2. Thermal Corvinus
3. Malkia Park
4. Slovakiaring
5. Hotel Park Avenue**** (hotel a reštaurácia)
Článok 2
Čas plnenia
2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľom služby špecifikované
v článku 1 tejto zmluvy do 30.09.2020.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1 . Objednávatelia sa zaväzujú:

a) poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie a podklady potrebné pre výkon
činnosti Poskytovateľa v zmysle tejto zmluvy,
b) zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu v zmysle článku 4 tejto zmluvy;
c) poskytnúť
Poskytovateľovi potrebnú pomoc a súčinnosť, pokiaľ budú
Poskytovateľom požiadaní.
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť predmet plnenia podľa tejto zmluvy riadne a včas,
b) informovať Objednávateľov o všetkých skutočnostiach, relevantných pre riadne
a včasné vykonanie svojich povinností a záväzkov vyplývajúcich mu z tejto
zmluvy, ako aj o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne
sťažiť plnenie predmetu tejto zmluvy;
c) informovať Objednávateľov o termíne vysielania jednotlivých spotov a relácií,
ktoré súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy.

3.3 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky
informácie potrebné pre riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy.
Článok 4
Cena a platobné podmienky
4.1 Cena za poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán nasledovne:
A) Objednávateľ 1 uhradí za 1 odvysielanú reláciu, ktorej súčasťou bude
predmetný materiál v podobe 5 odvysielaných subjektov od Objednávateľa 1
sumu 500 eur s DPH za každý odvysielaný subjekt, teda spolu 2500 eur
s DPH.
B) Objednávateľ 2 uhradí za 1 odvysielanú reláciu, ktorej súčasťou bude
predmetný materiál v podobe 4 odvysielaných subjektov od Objednávateľa 2
sumu 500 eur s DPH za každý odvysielaný subjekt, teda spolu 2000 eur
s DPH.
4.2 Cena za je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Poskytovateľovi vzniknú
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.
4.3 Poskytovateľovi vzniká právo fakturovať cenu za poskytnuté služby po
odvysielaní predmetnej relácie.
4.4 Objednávateľ 1 uhradí cenu podľa čl.4.1 ods. A) tejto zmluvy a Objednávateľ 2
uhradí cenu podľa čl. 4.1 ods. B) za poskytnuté služby prevodom finančných
prostriedkov na účet Poskytovateľa na základe vystavenej faktúry so splatnosťou
30 dní od jej vystavenia.
4.5 Poskytovateľom predložená faktúra na úhradu bude obsahovať, pokiaľ platné
právne predpisy nestanovujú inak, tieto údaje: názov; sídlo; IČO; číslo faktúry;
deň zdaniteľného plnenia; deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry;
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má finančná čiastka
uhradiť; fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v €
a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; pečiatka a jej
podpis.
4.6 Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu.
V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje
alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi
alebo náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru
Poskytovateľovi na opravu resp. prepracovanie. Poskytovateľ je povinný
predložiť novú faktúru; v tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať
od termínu predloženia novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady
považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa na účet
Poskytovateľa.
Článok 5
Zodpovednosť za vady

5.1 Poskytovateľ zodpovedá za plnenie predmetu tejto zmluvy riadne a včas, v súlade
s touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi.
5.2 Prípadnú reklamáciu plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ povinný
uplatniť bezodkladne po zistení. Poskytovateľ sa zaväzuje po uplatnení
reklamácie Objednávateľa reklamáciu bezodkladne a bezodplatne vybaviť.
5.3 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí porušením
povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.
Článok 6
Platnosť zmluvy
6.1 Táto zmluva sa končí predovšetkým riadnym splnením záväzkov v nej
dohodnutých. Zmluvu je možné ukončiť tiež dohodou zmluvných strán alebo
odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán v súlade s príslušným
ustanoveniami Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
6.2 Objednávatelia sú oprávnení odstúpiť od zmluvy okrem dôvodov upravených
v zákone tiež v prípade, ak Poskytovateľ nesplní predmet zmluvy v rozsahu podľa
čl. 1 bod 1.2 alebo povinnosti uvedené v čl. 3 bod 3.2 a 3.3 tejto zmluvy.
Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy voči Objednávateľovi, ktorý poruší
niektorú zo svojich povinností uvedených v bode 3.1. tejto zmluvy.
6.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené v písomnej forme, pričom zmluva
v takomto prípade končí dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane.
6.4 Platnosť zmluvy neskončí skôr ako dôjde k vysporiadaniu peňažných záväzkov
medzi Objednávateľom a Poskytovateľom vyplývajúcich z tejto zmluvy.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
7.2 Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými
oboma zmluvnými stranami. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
7.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, dva rovnopisy pre každú zmluvnú
stranu.
7.4 Pri plnení tejto zmluvy sa spravujú zmluvné strany v prvom rade jej
ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto
zmluvou sa spravujú
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
7.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu
uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Trnave, dňa: 28.08.2020

Za Poskytovateľa:

––––––––v.r.––––––––––––
Ing. Pavol Kalman, predseda KOCR
(podpis)

V Trnave, dňa: 28.08.2020

Za Objednávateľa 1:

––––––––– v.r.––––––––––––
Ing. Mgr. Michal Bezák
predseda OOCR Rezort Piešťany
(podpis)

––––––––– v.r.––––––––––––
Ing. Mária Michalčíková
podpredseda OOCR Rezort Piešťany
(podpis)

Za Objednávateľa 2:

–––––––– v.r.––––––––––––
Mgr. Gabriel Somogy, predseda
(podpis)

