Zmluva č. 23022021
o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Ing. Pavol Kalman, predseda
52285758
2121318848
VUB a.s.
SK81 0200 0000 0041 9882 8759
SUBASKBX

Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a
výstavby Slovenskej republiky pod č. 07077/2019/SCR.
/ďalej len „KOCR Trnavský kraj“/

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Dajama Abonent, s. r.o.
Karloveské rameno 4B 841 04 Bratislava
RNDr. Daniel Kollár, CSc., konateľ
44 453 761
2022709469
Tatra banka
SK0311000000002626030913

Zapísaná v obchodnom reg. Okresného súdu Bratislava I odd. Sro vo vložke č. 55194/B
/ďalej len „ Dajama Abonent, s.r.o.“/

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj podporuje a vytvára podmienky
na rozvoj cestovného ruchu na území Trnavského samosprávneho kraja. Vytvára
a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov doma

a v zahraničí. Podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovávanie
prírodného a kultúrneho dedičstva. Organizuje podujatia a poskytuje poradenskokonzultačné služby svojim členom.
2. Dajama Abonent, s.r.o. je spolunakladateľom časopisu Krásy Slovenska dvojmesačník , ktorý vychádza v náklade 7000 kusov, 80 strán, 18 000 čitateľov so
zameraním na podporu cestovného ruchu na Slovensku.
3. Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností oboch
strán pri vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní spoločných aktivít.
Čl. II
Oblasť vzájomnej spolupráce spoločne realizované úlohy
1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri prezentovaní/propagácii
územia Trnavského kraja a vydávaní časopisu Krásy Slovenska
2. Dajama Abonent, s.r.o. sa zaväzuje v príslušných propagačných materiáloch a na
viditeľnom mieste spojenom s realizáciou projektu umiestniť logo KOCR Trnavský
kraj (resp. Trnavský kraj zážitkov) a logo Trnavský samosprávny kraj a zverejniť
informáciu, že projekt sa realizuje s finančnou podporou KOCR Trnavský kraj a
TTSK.
Logo
manuál
pre
umiestnenie
loga
nájdete
tu:
https://www.kocrtt.sk/#dokumenty
https://www.trnava-vuc.sk/11446-sk/erb-a-logo-ttsk-na-stiahnutie/
3. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v období 1 roka odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy budú v každom vydaní časopisu venované 2 strany propagácii
cestovného ruchu na území Trnavského kraja. Dajama Abonent, s.r.o. sa zaväzuje,
že pred vydaním daného čísla časopisu Krásy Slovenska pošle zalomené dvojstrany
na odsúhlasenie mailom na mildeova.lubica@trnava-vuc.sk
Čl. III
Predmet a účel finančnej spoluúčasti
1. V rámci vzájomnej spolupráce zmluvných strán v zmysle čl. II tejto zmluvy sa zmluvné
strany dohodli na finančnej spoluúčasti KOCR Trnavský kraj vo forme úhrady časti bežných
výdavkov vynaložených na vydanie časopisu Krásy Slovenska.
2. Spoluúčasť na financovaní bežných výdavkov je v súlade s predmetom vzájomnej
spolupráce oboch zmluvných strán.
Čl. IV
Výška finančnej spoluúčasti
1. V súlade s čl. III tejto zmluvy KOCR Trnavský kraj uhradí Dajama Abonent, s.r.o. výdavky
vo výške 2500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto EUR).
2. Vzniknuté výdavky uvedené v predchádzajúcom odseku KOCR Trnavský kraj uhradí na
základe predloženej faktúry na účet prijímateľa, ktorý sa zaväzuje zaslať KOCR Trnavský
kraj faktúru najneskôr do 31.03.2021. V prípade nedodržania uvedeného termínu nie je
KOCR Trnavský kraj povinný uhradiť dohodnutú sumu. Faktúra je splatná do 15 dní od jej
doručenia KOCR Trnavský kraj.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. V prípade nedodržania podmienok spolupráce zo strany Dajama Abonent, s.r.o. je KOCR
Trnavský kraj oprávnený od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie poskytnutých finančných
prostriedkov v rámci spolufinancovania.

2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť len v písomnej forme po odsúhlasení oboma
zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva je uzatvorená slobodne, vážne a vyjadruje vôľu zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých KOCR Trnavský kraj obdrží dve
vyhotovenia a Dajama Abonent, s.r.o. jedno vyhotovenie.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej 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.

V Trnave dňa: 09.03.2021
v.r.
......................................
Ing. Pavol Kalman
predseda

V Bratislave dňa:

09.03.2021

v.r.
..........................................
RNDr. Daniel Kollár,CSc.
riaditeľ

