Zmluva o spoluúčasti na výstave cestovného ruchu RegionTour EXPO Trenčín 2017
uzatvorená podľa § 262 ods. 1 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
Vystavovateľ
Banskobystrický samosprávny kraj
adresa sídla: Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 37828100
štatutárny orgán: Ing. Mgr. Marian Kotleba, predseda BBSK
(ďalej len „vystavovateľ“ alebo len „Banskobystrický samosprávny kraj“)
a
Spoluvystavovateľ
Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu
adresa sídla: Námestie SNP, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 42299268
právna forma: nezisková organizácia
v zastúpení: Ing. Jiří Pěč, PhD., výkonný riaditeľ
(ďalej len „spoluvystavovateľ“ a spolu s „vystavovateľom“ ďalej len „Zmluvné strany“)
uzatvárajú túto zmluvu v nasledovnom rozsahu a za nasledovných podmienok:
Preambula
Spoluvystavovateľ je oblastnou organizáciou cestovného ruchu v zmysle § 13 a založenou
podľa § 14 zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov.
Vystavovateľ a spoluvystavovateľ uzatvárajú túto zmluvu v záujme zabezpečenia spolupráce
zameranej na prezentáciu a propagáciu atraktivít Banskobystrického samosprávneho kraja
širokej a odbornej verejnosti na 6. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov RegionTour
Expo 2017, ktorá sa bude konať v dňoch 12.-13.mája 2017 v priestoroch výstavného centra
Expo Center a. s. Trenčíne (ďalej len „výstava“). Výstavy sa zúčastnia zástupcovia obidvoch
Zmluvných strán, ktorí budú na podujatiach spoločne propagovať turistické atraktivity kraja.
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zmluvných strán poskytnúť si vzájomnú spoluprácu
pri účasti zástupcov Zmluvných strán na výstave a určenie vzájomných práv a povinností
Zmluvných strán, ktoré vyplývajú Zmluvným stranám z ich spoločnej účasti na 6.ročníku
výstavy cestovného ruchu regiónov RegionTour EXPO 2017 v termíne 12.-13. mája 2017.
2. Účelom zmluvy je zabezpečenie spoluúčasti vystavovateľa a spoluvystavovateľa na
6. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov v termíne 12.-13. mája 2017.
3. Vystavovateľ uzatvára túto zmluvu za účelom zabezpečenia prezentácie a propagácie kraja
(regiónu) v oblasti cestovného ruchu. Táto úloha vystavovateľa vyplýva z ustanovenia
§ 4 ods. 1 písm. m) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého sa
vystavovateľ pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby
svojich obyvateľov; pritom najmä utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje
tento rozvoj.
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4. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všetku ďalšiu nevyhnutnú súčinnosť na dosiahnutie
účelu tejto Zmluvy a zároveň sa zaväzujú vykonať svoje povinnosti založené na základe tejto
Zmluvy riadne a včas, aby tým nedošlo k ohrozeniu účelu tejto zmluvy.
Článok II.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Vystavovateľ sa zaväzuje zabezpečiť priestor na prezentáciu spoluvystavovateľa v rámci
expozície Banskobystrického samosprávneho kraja formami:
a. označenie názvu spoluvystavovateľa,
b. prezentáciu formou propagačných materiálov na informačnom pulte pre
spoluvystavovateľa,
c. 2 vystavovateľské preukazy,
d. 1 parkovací preukaz.
2. Vystavovateľ je povinný písomne oboznámiť spoluvystavovateľa s konkrétnymi informáciami
týkajúcimi sa danej výstavy cestovného ruchu.
3. Vystavovateľ je oprávnený pri nesplnení podmienok stanovených touto zmluvou vylúčiť
spoluvystavovateľa z účasti na výstave.
4. Spoluvystavovateľ je povinný:
a. hradiť z vlastných prostriedkov ubytovanie, dopravu a stravu vyslaných pracovníkov
a ostatné náklady v zmysle čl. III. tejto zmluvy,
b. riadne a včas uhradiť účastnícky poplatok dohodnutý v čl. III. tejto zmluvy, zaplatiť
v prípade odrieknutia účasti na výstave storno poplatok dohodnutý v článku IV. tejto
zmluvy,
c. vysporiadať všetky autorské práva k printovým publikáciám a elektronickým
záznamom, ktoré poskytli vystavovateľovi,
d. rešpektovať usmernenia pracovníkov oddelenia propagácie a cestovného ruchu
Úradu BBSK počas všetkých dní konania výstavy,
e. spoluvystavovateľ nie je oprávnený prenajímať poskytnutý priestor ďalším subjektom
bez písomného súhlasu vystavovateľa.
Článok III.
Platobné podmienky
Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zaplatiť vystavovateľovi za zabezpečenie spoluúčasti
na 6. ročníku výstavy cestovného ruchu regiónov RegionTour EXPO 2017 v Trenčíne
príspevok vo výške 5 % celkových nákladov za prenájom plochy, registračný poplatok,
technickú realizáciu expozície a ďalšie objednané služby.
Príspevok podľa tejto zmluvy bude uhradený na účet vystavovateľa najneskôr do 10 dní od
doručenia faktúry spoluvystavovateľovi, predloženej zo strany vystavovateľa po ukončení
výstavy.
Ostatné náklady spojené s účasťou na výstave (rozšírený zápis do katalógu, inzercia, ďalšie
preukazy a vstupenky, parkovacie karty, katalógy, občerstvenie na stánku, účasť na
platených sprievodných akciách atď.) si spoluvystavovateľ zabezpečuje individuálne a hradí
z vlastných prostriedkov. Ubytovanie, dopravu a stravu zástupcov spoluvystavovateľa a
účastníkov vrátane účastníkov sprievodného programu si každý spoluvystavovateľ
zabezpečuje a hradí individuálne.
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Článok IV.
Storno podmienky
V prípade, že spoluvystavovateľ stornuje svoju účasť na zabezpečenej výstave cestovného
ruchu regiónov RegionTour EXPO 2017 po podpísaní tejto Zmluvy, zaväzuje sa uhradiť
vystavovateľovi stornovací poplatok vo výške 100% vyššie uvedeného príspevku, t. j. 5%
z celkových oprávnených nákladov na základe faktúry vystavenej vystavovateľom.
Storno účasti musí byť doručené vystavovateľovi zásadne písomnou formou, na hlavičkovom
papieri, s pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti
do 30.6.2017.

2.

Zmluvu je možné ukončiť nasledujúcimi spôsobmi
a. písomnou dohodou Zmluvných strán ku dňu uvedenému v dohode,
b. odstúpením od zmluvy pri akomkoľvek porušení zmluvnej povinnosti niektorou
zo Zmluvných strán. Odstúpenie nadobudne účinnosť dňom doručenia jeho písomného
vyhotovenia druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok
Zmluvných strán na náhradu vzniknutých škôd a nezanikajú ani iné ustanovenia tejto
zmluvy, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán majú trvať aj po jej zániku.

3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo Zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle BBSK
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom
prístupe
k
informáciám
a
o
zmene
a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.

Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných
záväzkov neplatná a zároveň druhá Zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť
a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto
zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.

5.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy
a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa
čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy Zmluvné
strany túto otázku brali do úvahy.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný
prejav vôle druhej Zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej
Zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla druhej Zmluvnej
strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade, že Zmluvná strana doporučenú poštovú
zásielku od druhej Zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto
zásielka za doručenú uplynutím troch dní odo dňa jej odoslania na poslednú známu adresu
sídla Zmluvnej strany, ktorej bola zásielka určená a odoslaná.
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7.

Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
obidvomi Zmluvnými stranami.

8.

Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

9.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe slobodnej vôle, táto zmluva
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, túto zmluvu si riadne
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Banskej Bystrici, dňa 3.5.2017

V Banskej Bystrici, dňa 4.5.2017

…....................................................
Vystavovateľ
Ing. Mgr. Marian Kotleba
predseda BBSK

…....................................................
Spoluvystavovateľ
Ing. Jiří Pěč, PhD.
výkonný riaditeľ
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