ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov, v zmysle § 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávne vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)
medzi
Banskobystrický samosprávny kraj
So sídlom:
Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
37 828 100
DIČ:
2021627333
Konajúca prostredníctvom:
Ing. Ján Lunter, predseda
Bank. spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
SK38 8180 0000 0070 0018 3750
Kontaktná osoba:
Mgr. Mária Nováková
Telefón:
XXXX
E-mail:
XXXX
(ďalej len „BBSK“)
a
Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
So sídlom:
Námestie SNP č. 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO:
422 99 268
DIČ:
2023528463
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Zapísaná v:
registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR, dňa 6.3.2012
Zast.
MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Miroslav Dobrota, podpredseda predstavenstva
Bank. spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
SK 18 7500 0000 0040 1614 8825
Kontaktná osoba:
Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ
Telefón:
XXXX
E-mail:
XXXX
(ďalej len „OOCR“ a spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I.
Predmet a účel Zmluvy
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu za účelom spolupráce pri údržbe a príprave vybraných
turistických trás (t. j. bežkárskych, turistických, cykloturistických, vodných, konských a
podobne) v Banskobystrickom kraji, s cieľom zlepšenia a zabezpečenia trvalej udržateľnosti
významnej turistickej infraštruktúry, zviditeľnenia regiónu a podpory rozvoja turistického
ruchu.
2. Touto Zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými
obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia
poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov.
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3. Predmetom tejto Zmluvy je:
a)
záväzok BBSK:
- spolupracovať s OOCR, s cieľom zabezpečenia okruhu aktivít v zmysle Zmluvy, najmä
právo udeľovať súhlasy k súhrnom aktivít, ktoré bude operatívne OOCR predkladať pre
BBSK na odsúhlasenie, resp. udeľovať pokyny k plneniu Zmluvy pre OOCR,
- zaplatiť odmenu podľa Zmluvy,
- usmerňovať, koordinovať a kontrolovať zabezpečenie okruhu aktivít v zmysle Zmluvy,
- prostredníctvom KOCR Banskobystrický kraj Turizmus propagovať výsledky aktivít zo
Zmluvy s cieľom zvýšiť návštevnosť jednotlivých regiónov a
b)
záväzok OOCR:
- spolupracovať s BBSK, najmä podľa podmienok tejto Zmluvy zabezpečiť okruh aktivít
v zmysle prílohy tejto Zmluvy (ďalej ako „Aktivity“),
- podľa rozsahovej a časovej potreby zadefinovať konkrétne Aktivity v zmysle okruhu
Aktivít, ktorý je prílohou Zmluvy, ktoré plánuje zabezpečiť, súhrn týchto Aktivít zaslať
emailom na odsúhlasenie pre BBSK a po odsúhlasení daného súhrnu konkrétnych
Aktivít, Aktivity zabezpečovať,
- zabezpečovať Aktivity v rozsahu a podľa podmienok tejto Zmluvy a podľa pokynov BBSK,
najmä prostredníctvom svojich členov alebo partnerov,
- zabezpečenie Aktivít zdokladovať, zhrnúť a vyfakturovať pre BBSK vo vyúčtovacej/ostrej
faktúre,
- napĺňať a aktualizovať informácie o trasách, ktoré budú zveľadené vďaka spolupráci na
základe tejto Zmluvy, na webovej platforme BBSK Outdoor Active (vrátane modulu
Facility Service) Za horami za dolami,
- zabezpečenie Aktivít vďaka tejto spolupráci s BBSK vhodne preukázateľne propagovať,
zároveň zabezpečiť, aby aj prípadne každý subjekt resp. tretia osoba, ktorý bude
zabezpečovať predmetné Aktivity pre OOCR, povinne propagoval zabezpečovanie Aktivít
podľa tejto Zmluvy vďaka spolupráci s BBSK (najmä na svojich online profiloch uviesť, že
„túto aktivitu podporuje Banskobystrický samosprávny kraj“),
- pri plnení tejto Zmluvy postupovať hospodárne, účelne a v súlade s príslušnými právnymi
predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom je povinný takýto postup vedieť
preukázať,
- pri plnení tejto Zmluvy zabezpečiť všetky potrebné súhlasy dotknutých vlastníkov,
dotknutých orgánov verejnej správy, zabezpečiť potrebné povolenia a iné podobné
skutočnosti právneho charakteru tak, aby použitie finančných prostriedkov v súvislosti
s touto Zmluvou bolo v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s cieľom, aby
zabezpečovaním Aktivít nevznikla škoda, pričom v prípade vzniku akejkoľvek škody
v súvislosti s Aktivitami podľa tejto Zmluvy, je zodpovedným subjektom v celom rozsahu
OOCR a BBSK nenesie za škodu v súvislosti so zabezpečovaním Aktivít žiadnu
zodpovednosť a
- umožniť kontrolu zabezpečenia Aktivít zo strany BBSK.

2

Článok II.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas napĺňať spoluprácu ustanovenú v tejto Zmluve.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú v bežných záležitostiach týkajúcich sa Zmluvy komunikovať
emailovou formou.
3. V prípade, ak bude zo strany BBSK zistené akékoľvek porušenie podmienok tejto Zmluvy zo
strany OOCR, môže dôjsť k uplatneniu si zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur, za každé jednotlivé
porušenie, aj opakovane, ak povinnosť nebude splnená ani po dodatočnej lehote zo strany
BBSK. Opakované porušenie podmienok tejto Zmluvy zakladá právo BBSK od Zmluvy aj
odstúpiť a to s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení pre OOCR. V prípade
odstúpenia od Zmluvy z dôvodu opakovaného porušenia povinností Zmluvy zo strany OOCR,
má BBSK nárok na vrátenie aj celej odmeny podľa tejto Zmluvy, čím nie je dotknutý nárok na
uplatnenie si dohodnutej zmluvnej pokuty, prípadne uplatnení si náhrady škody.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.

Článok III.
Odmena
Na zabezpečenie Aktivít podľa tejto Zmluvy je BBSK povinný uhradiť OOCR odmenu vo výške
8 000 EUR s DPH (slovom: osemtisíc EUR s DPH) (ďalej ako „Odmena“).
Odmena je pevná a konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré môžu OOCR vzniknúť pri
zabezpečovaní Aktivít.
Odmena za zabezpečenie Aktivít bude uhradená jednorazovo, na základe preddavkovej faktúry
splatnej do 15 dní, ktorú je OOCR oprávnená vystaviť po účinnosti tejto Zmluvy.
Po zabezpečení všetkých Aktivít podľa Zmluvy je OOCR povinná vystaviť vyúčtovaciu/ostrú
faktúru so splatnosťou 15 dní. Vyúčtovaciu/ostrú faktúru vystaví OOCR najneskôr do 3
mesiacov, ako bola poskytnutá záloha. Vyúčtovacia/ostrá faktúra bude odrážať náklady za
naozaj zabezpečené Aktivity a jej prílohou bude vyúčtovanie a report odsúhlasených zo strany
BBSK a reálne zabezpečených Aktivít. Súčasťou reportu bude fotodokumentácia pred, počas
a po realizácii jednotlivých aktivít a splnenie povinnosti o propagácii podľa článku I. bodu 3b.
V prípade, ak OOCR zabezpečí odsúhlasené Aktivity vo vyššej hodnote, ako je dohodnutá
Odmena, BBSK nebude preplácať takýto nadrozsah plnenia. V prípade, ak OOCR zabezpečí
Aktivity v nižšej hodnote, ako je dohodnutá Odmena, je OOCR povinná vrátiť BBSK
nevyčerpanú časť zálohy najneskôr do 3 mesiacov od poskytnutia zálohy na účet podľa
pokynov BBSK.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle príslušných právnych predpisov.
Táto Zmluva môže byť menená len písomným, očíslovaným dodatkom, podpísaným
Zmluvnými stranami.
BBSK je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak to považuje za potrebné
vzhľadom na okolnosti a závažnosť porušenia zmluvnej povinnosti OOCR, v dôsledku ktorého
by sa cieľ a zámer tejto Zmluvy nenaplnil alebo jeho nenaplnenie by bolo ohrozené.
Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením.
V prípade, ak nie je vyššie uvedené inak, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať
druhej Zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu Zmluvnej
strany uvedenú v úvode Zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej
Zmluvnej strane. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti
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5.

6.
7.
8.

nedoručená, Zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení
zásielky Zmluvnej strane, ktorá zásielku poslala.
Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)
vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti, bude zmluva o prevode
(postúpení) zmluvných záväzkov, neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo
Zmluvných strán, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy doručené druhej
Zmluvnej strane. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody.
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.
Strany Zmluvy prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s jej
obsahom ju podpisujú.
Neoddeliteľnou prílohou tejto Zmluvy je príloha č. 1: Okruh aktivít, ktoré bude OOCR
zabezpečovať.

V Banskej Bystrici dňa 18.8.2021

V Banskej Bystrici dňa 18.8.2021

Za BBSK:

Za OOCR:

…....................................................

…....................................................

Ing. Ján Lunter
predseda KOCR

MUDr. Ján Nosko
predseda predstavenstva

…....................................................
Ing. Miroslav Dobrota
podpredseda predstavenstva
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Príloha č. 1

Okruh aktivít letnej údržby a prípravy vybraných turistických trás

KATEGÓRIA

SPRÁVCA

1.1. OZ KORDÍCKY HREBENÁK

1.

2.

1.2.

ZÁHRADNÍCKE A REKREAČNÉ
SLUŽBY - ZAARES

1.3.

KULTÚRNE A INFORMAČNÉ
CENTRUM KREMNICA

1.4.

OZ TURISTICKÝ KLUB PLEŠE
PODKONICE

BEŽKY

OKRUH AKTIVÍT
Letná a jesenná údržba a príprava bežkárskych tratí v správe OZ Kordícky Hrebenák (vyčistenie po
ťažbe, úprava problematických úsekov, odvodnenie, prerezanie, spevnenie a podobne).
Letná a jesenná údržba a príprava bežkárskych tratí v Kremnických a Starohorských vrchoch – južná
strana (vyčistenie po ťažbe, úprava problematických úsekov, odvodnenie, prerezanie, spevnenie
a jesenná údržba a príprava bežkárskych tratí v správe OZ Kordícky Hrebenák (vyčistenie po
aLetná
podobne).
ťažbe,
problematických
úsekov,
odvodnenie,
a podobne).
Letná aúprava
jesenná
údržba a príprava
bežkárskych
tratí vprerezanie,
okolí Skalkaspevnenie
– Kremnica,
Kremnických vrchov
– hrebeň a severná strana (vyčistenie po ťažbe, úprava problematických úsekov, odvodnenie,
prerezanie, spevnenie a podobne).
Letná a jesenná údržba a príprava bežkárskych tratí v lokalite Podkonické Pleše (prierez a
vykliesnenie kríčin na svahoch Lipiny, Do Gálovej a smer Vysoká, zrazenie hrán na zvážniciach na
prechod ratrakov).

2.1. KOLESOM OZ

Letná a jesenná údržba Laskomerských singletrailov a Pumptracku Laskomer.

2.2. CYKLOADVENTURE SLOVAKIA

Letná a jesenná údržba a úprava cyklotrás 2597, Dobrá Niva-Babiná, cyklotrasy 5604 Sása- Dobrá
Niva. Letná a jesenná údržba Zvolensko-Môťovské Singletraily.

CYKLO
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