Dohoda o vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi
Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu
Nám. SNP 1, Banská Bystrica, 974 01
Zastúpená: MUDr. Ján Nosko, predseda predstavenstva
Ing. Gabriela Belanyiová, podpredsedkyňa predstavenstva
v zastúpení : Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ. Na základe
poverenia predstavenstva.
IČO: 42299268
DIČ: 2023528463
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu: SK 35 7500 0000 0040 1568 9224
zapísaná v registri oblastných organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, č. 10206/2012/SCR dňa 6.3.2012
/ďalej len OOCR/
a
KÚPELE SLIAČ a.s., 962 31 Sliač
Zastúpená : Ing. Jozef Udič – predseda predstavenstva
JUDr. Ing. Miloš Novák – člen predstavenstva
IČO : 31642438
IČ DPH: SK2020477096
Register: Okresný súd Banská Bystrica,
Oddiel Sa , Vložka č. 316/S
Bankové spojenie : ČSOB
Číslo účtu: 4018018047/7500
/ ďalej len Kúpele Sliač/
I. Povinnosti oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR:
OOCR sa zaväzuje zabezpečiť propagáciu Kúpeľov Sliač v rámci vedomostnej relácie „Ostře
sledovaný vlak“ vysielanej v TV Relax Pohoda podľa nižšie uvedenej špecifikácie:
Názov kampane: Ostře sledovaný Vlak
Termín vysielania: 1.5.-31.5. 2016 (31 vysielacích dní)
Počet spotov: 2 x denne (repríza, premiéra)
Celkový počet vysielaní za kampaň: 144 anoncií spolu, 144 grafických injektáží,
30 - 30 sekundových spotov
Hodnota vyššie uvedenej prezentácie je v celkovej cene 236,- EUR s DPH.
II. Povinnosti firmy Kúpele Sliač:
KÚPELE SLIAČ sa zaväzujú poskytnúť OOCR za prezentáciu v rámci vedomostnej relácie
„Ostře sledovaný vlak“ cenu vo forme darčekového poukazu na pobyt Víkend pre dve osoby
podľa nižšie uvedenej špecifikácie:
Pobyt: Víkend
Termín čerpania: jún – september 2016
Ubytovanie: dvojlôžková izba štandard
Strava: polpenzia
Procedúry: 1x biovak, 1x klasická masáž čiastočná, 1x minerálny bazén, 1x rehabilitačný
bazén, 1x plynová injekcia, 1x soľná jaskyňa
Darčekový poukaz na pobyt Víkend je v celkovej cene 236,- EUR s DPH.

III. Platobné podmienky
Úhrada sa vykoná na základe vystavených faktúr vzájomným zápočtom. Zápočet sa uskutoční
ku dňu ukončenia reklamno-propagačných aktivít resp. vyčerpania ubytovacích, stravovacích
a parkovacích služeb.
IV. Záverečné ustanovenia
Dohoda vstupuje do platnosti dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Zároveň
uvedení zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu uzatvoriť, čo
potvrdzujú svojím podpisom. Táto dohoda bola vyhotovená v dvoch exemplároch, obidva
majú platnosť originálu. Môže byť zmenená len písomnou formou a po vzájomnom
odsúhlasení zmluvnými partnermi. Pre ďalšie podmienky spolupráce, ktoré nie sú upravené
touto zmluvou, platia vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce
z ustanovení Obchodného zákonníka.

Sliač, dňa 6.5.2016

….…………………………
Stredné Slovensko, OOCR
Ing. Jiří Pěč, PhD.
výkonný riaditeľ

....…………………………
KÚPELE SLIAČ a.s.
Ing. Jozef Udič
predseda predstavenstva
riaditeľ spoločnosti

