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DOHODA O SPOLUPRÁCI 

 

BRATISLAVSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU 

So sídlom  :  Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava   
IČO   :  42259088  
Registrácia :  Registrovaná na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,      

   č. registrácie : 28351/2011/SCR 
Zastúpený   :  Ing. Michaela Potočárová, predsedníčka predstavenstva 
       PhDr. Katarína Ferenčíková, podpredsedníčka predstavenstva 
      Ing. Július Cmorej, člen predstavenstva 
ďalej ako „BTB“ 
 
 
a 
 
BE COOL, spol. s r. o. 

So sídlom  :  Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava   
IČO   :  35751452  
Zastúpený   :  Mgr. Jozef Pukalovič, riaditeľ 
 
ďalej ako  „BC“ 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je spolupráca a zdieľanie výdavkov na spoločnej prezentácií Bratislavy, ako 

destinácie cestovného ruchu a Bratislavského maratónu ako produktu cestovného ruchu 

a významného športového podujatia s medzinárodným charakterom. Prezentácia sa bude konať 

v spolupráci s ďalšími spoluvystavovateľmi za mesto Košice, a to predstaviteľmi Košice – Turizmus 

a Košického maratónu mieru, ktorí zabezpečia prezentáciu mesta Košice a Košického maratónu. 

Podujatie sa nazýva VIRGIN LONDON MARATHON (ďalej len „prezentácia“) a koná sa v dňoch 18.4. 

– 21.4.2012 v Londýne, a to v prezentačnom stánku zabezpečenom Slovenskou agentúrou pre 

cestovný ruch.  

II. 

Povinnosti zmluvných strán 

1. Košice – Turizmus na základe dohody o spolupráci s BTB zabezpečí komunikáciu s Melville 

Exhibition and Event Services Ltd. pri výbere interiérového vybavenia do prezentačného stánku 

a elektrického pripojenia tohto stánku.  

2. Po komunikácii a odsúhlasení s BTB Košice – Turizmus objedná a zaplatí vybrané interiérové 

vybavenie a elektrické pripojenie.  

3. Zmluvné strany sa touto zmluvou dohodli, že budú pomerne znášať výšku preukázateľne 

vynaložených výdavkov spojených so zabezpečeným interiérovým vybavením a elektrickým 

pripojením prezentačného stánku a to v pomere 50% z ½ výdavkov prísluchajúcich na 

zabezpečenie prezentácie Bratislavy. 

4. Náklady spojené s účasťou minimálne jedného zástupcu v prezentačnom stánku si každá zmluvná 

strana hradí samostatne. 
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5. Každá zmluvná strana zabezpečí propagačný roll up mesta (BTB) a príslušného maratónu (BC) do 

prezentačného stánku. 

III. 

Systém platieb a ceny 

BTB najneskôr do 30 dní od ukončenia prezentácie a obdŕžaní faktúry od spoluvystavovateľa Košice – 

Turizmus, ktorý je objednávateľom služieb, vystaví faktúru BC na 50 % z polovice preukázateľne 

vynaložených výdavkov na vybavenie a elektrické pripojenie stánku, maximálne však vo výške 200 

EUR. Vystavená faktúra  bude splatná 14 dní od vystavenia.  

IV. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Dohoda je podpísaná v 2 exemplároch , po jednom pre každú stranu a nadobúda platnosť dňom 

podpisu oboch strán. Obe strany s jej znením súhlasia, textu porozumeli a v dobrej vôli ju 

podpísali. 

2. Zmeny a doplnenia dohody sú možné iba so súhlasom oboch strán a to písomnou formou. 

Možné spory zmluvných strán bude riešiť miestne príslušný súd. 

 

V Bratislave na 14. apríla 2012.                                         

 

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

Bratislavská organizácia cestovného ruchu                                            Be Cool, s r.o.                                                 

   

..................................................                                              

Bratislavská organizácia cestovného ruchu          

   

..................................................                                              

Bratislavská organizácia cestovného ruchu                                          

                                 


