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OOCR Žitný ostrov – Csallóköz 
Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder 
tel.: +421 918 887 050 
e-mail: info@ostrovzitny.sk, www.ostrovzitny.sk  

Zmluva o spolupráci  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

Článok I.   

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov - Csallóköz 

 Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder 

 IČO: 42288967 

 DIČ: 2023443026 

 Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

 IBAN: SK75 0200 0000 0029 9216 5551 

 SWIFT: SUBASKBX 

Zapísaná v Registri oblastných organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a 

výstavby Slovenskej republiky č. 09385/2012/SCR 

  

 V zastúpení: Mgr. Gabriel Somogyi, predseda predstavenstva 

    

 (ďalej len "OOCR Žitný ostrov - Csallóköz“) 

 

2. Dodávateľ: Regioport občianske združenie  

 Hlavná 26/5, 929 01 Dunajská Streda 

 IČO: 50839624 

 DIČ: 2120508819 

 Bankové spojenie: Tatra Banka 

 IBAN: SK32 1100 0000 0029 4503 8656 

 SWIFT: TATRSKBX 

 

Zapísaná v Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 60876/B 

  

 V zastúpení: Krisztián Takács, predseda 

    

 (ďalej len "Regioport občianske združenie“) 

  Spoločne „zmluvné strany“. 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa, Regioport občianske združenie zabezpečenie 

marketingovej činnosti, propagácia atrakcií Žitného ostrova a Malého Žitného ostrova na 

základe cenovej ponuky zo dňa 20.5.2021  
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 Podkladom pre plnenie je:  

- cenová ponuka dodávateľa zo dňa 20. mája 2021 (príloha č.1)  

 

2. Predmet zmluvy sa považuje za riadne dodaný a ukončený prevzatím dôkazov o predmetu 

zmluvy (výtlačky, print screeny) v rozsahu určenom touto zmluvou, prípadne jej dodatkami.  

 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas a po realizácií marketingovej činnosti prevezme dôkazy 

o realizácií (výtlačky, print screeny) a zaplatí za jeho dodanie dohodnutú cenu. 

 

Článok III.   

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú k poskytovaniu vzájomnej súčinnosti pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach, 

potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny 

a dôležité okolnosti. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy do: 31.10.2021 

3. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu do dňa: 30.9.2021 

 

Článok IV.  

Platobné podmienky 

 

1. Cena za zabezpečenie marketingovej činnosti, propagáciu atrakcií Žitného ostrova a Malého 

Žitného ostrova je stanovená vo výške 3 025,00 € s DPH, slovom tritisíc dvadsaťpäť Eur.  

2. V cene dohodnutej na základe tejto zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady dodávateľa 

potrebné na zhotovenie a dodanie predmetu zmluvy.  

 

 

Článok V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie. 

 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomného dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán. 
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4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú námietky 

proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok 

a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú. 

 

5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

 

  

Vo Veľkom Mederi, 31.5.2021   

 

 

 

                                                  

                                                                                                                                                                          
 

      

 

 

 

 

 

_____________________ 

Objednávateľ 

OOCR  Žitný ostrov – Csallóköz 

   Mgr. Gabriel Somogyi 

_____________________ 

Dodávateľ 

  Regioport občianske združenie 

         Krisztián Takács  

 


