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Zmluva č. 18/2018-SeM o spolupráci 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

(ďalej ako „zmluva“) 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 Obchodné meno:  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 

so sídlom:   Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3 

zapísaná:    v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 3497/B 

Štatutárny orgán:  Predstavenstvo 

v zastúpení:   Mgr. Filip Hlubocký, predseda predstavenstva  

    Ing. Karol Martinček, člen predstavenstva 

IČO:    35 914 939 

IČ DPH:    SK 2021920076 

DIČ:    2021920076 

Kontaktná osoba:  Marek Lukoťka, vedúci oddelenia marketingovej komunikácie 

Tel./ email:   +421 2 2029 4192, lukotka.marek@slovakrail.sk  

Číslo účtu:    

IBAN:     

SWIFT:    SUBASKBX 

(ďalej len „ZSSK“) 

 

a 

 

1.2 Obchodné meno:  Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:   Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

zapísaná: v registri organizácií cestovného ruchu vedeného Ministerstvom 

dopravy a výstavby SR pod č.28351/2011/SCR 

v zastúpení:   Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a  

             Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

IČO:    42259088 

DIČ:    2023399455 

Kontaktná osoba:  Michal Foltýn 

Tel./ email:   +421 905 926 383, foltyn@visitbratislava.com 

Číslo účtu:    

IBAN:     

(ďalej len „BTB“) 

(ZSSK a BTB ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“)  

 

článok II. 

Preambula 

 

 

ZSSK je právnickou osobou založenou a podnikajúcou podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky, ktorej hlavným predmetom podnikania je prevádzkovanie dopravy na dráhe.  
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BTB je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore 

cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon na podporu cestovného 

ruchu“) na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať 

z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného ruchu.  

Spoločným záujmom zmluvných strán je spolupráca zmluvných strán pre realizácii kampane, 

ktorej cieľom je propagácia Bratislavy a vlakového spojenia do Bratislavy. Zmluvné strany 

uzatvorením tejto zmluvy nadväzujú na spoluprácu v oblasti poskytovania informačných 

služieb a zároveň deklarujú záujem rozvíjať ďalšiu vzájomnú spoluprácu v oblastiach 

spoločných záujmov aj do budúcna. 

Táto zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre obidve zmluvné strany, ich 

korektného konania, z dodržiavania zásad poctivého obchodného styku s prihliadnutím na 

všeobecne zachovávané obchodné zvyklosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri svojom 

konaní budú uvedené zásady obojstranne plniť.  

 

V zmysle § 29 zákona zákona na podporu cestovného ruchu poskytuje Ministerstvo dopravy 

a výstavby SR oblastným organizáciám cestovného ruchu nenárokovateľnú dotáciu na 

realizáciu aktivít na podporu rozvoja cestovného ruchu v destinácii a  na tvorbu a podporu 

produktov cestovného. BTB bude realizovať plnenie predmetu tejto zmluvy s finančnou 

podporou Ministerstva dopravy a výstavby SR  

Vzhľadom na spoločný zámer propagovať Bratislavu a vlakové spojenie do nej sa  zmluvné 

strany dohodli na nasledovnej úprave vzájomných práv a povinností.  

 
článok III 

Predmet zmluvy 
  

 

1. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná spolupráca a partnerstvo pri propagácii Bratislavy 

a vlakových liniek do hlavného mesta pred letnou turistickou sezónou 2018. 

 
 

článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 

 

1. BTB sa zaväzuje:  

 

a) poskytnúť reklamný priestor pre ZSSK na 140 citylightoch umiestnených 

v krajských mestách na Slovensku v rámci kampane BTB zameranej na propagáciu 

Bratislavy v období od 1. do 30. júna 2018 (umiestnenie pečate ZSSK v súlade s design 

manuálom ZSSK na ploche určenej BTB), kampaň bude realizovať vo vlastnej réžií 

BTB,  produkčné náklady kampane bude v plnom rozsahu znášať BTB;  

 

b) zabezpečiť propagáciu ZSSK v pripravovaných PR článkoch v slovenských 

periodikách (Eurotelevízia, Slovenka, Ženský web) v rozsahu určenom BTB;  

 

c) zabezpečiť tlač, inštaláciu a deinštaláciu samolepiek a v plnom rozsahu znášať 

produkčné náklady kampane BTB vo vlakoch na reklamnom priestore poskytnutom 

ZSSK v zmysle bodu 2. písm. a) tohto článku zmluvy.   
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2. ZSSK sa zaväzuje:  
 

a) poskytnúť BTB v období od 1. do 30. júna 2018 reklamný priestor vo vlakoch 

osobnej dopravy v celkovom objeme 20 vozňov, v ktorých bude na náklady BTB 

umiestnená obojstranná samolepka o rozmere 100x30 cm na oknách; 

 

b) poskytnúť BTB pečať ZSSR v deň podpisu tejto zmluvy v elektronickej podobe 

a design manuál k nej,  

 

c) poskytnúť BTB všetku potrebnú súčinnosť na plnenie bodu 1. tohto článku zmluvy, 

t.j. na realizáciu kampane BTB v mestách zameranej na propagáciu Bratislavy (bod 1. 

písm. a), realizáciu kampane BTB vo vlakoch (bod 1. písm. c) a propagáciu ZSSK v PR 

článkoch (bod 1. písm. b). 

 

 

článok V 

Vyššia moc 

 

 

1. Zmluvné strany sú viazané povinnosťami z tejto zmluvy s výnimkou prípadu pôsobenia 

vyššej moci, (ďalej len "Relevantné okolnosti"), kedy budú oslobodené od 

zodpovednosti za čiastočné alebo celkové neplnenie zmluvných povinností. Ak je 

dôvodom omeškania alebo nemožnosti splniť prevzatý záväzok jednej zmluvnej strany 

pôsobenie vyššej moci, druhej zmluvnej strane nevzniká právo na náhradu škody.  

 

2. Za relevantné okolnosti sa pokladajú najmä nasledujúce nepredvídateľné a 

neodvrátiteľné udalosti mimoriadnej povahy, majúce bezprostredný vplyv na predmet 

plnenia a vzniknuté po uzatvorení tejto zmluvy a to: vojna, živelná udalosť (katastrofa), 

teroristická činnosť, revolúcia, celonárodný odborový štrajk, zemetrasenie, záplava, 

úder blesku, víchrica, embargo úradov, ekologická havária, nezjazdnosť komunikácie, 

dopravná nepriepustnosť komunikácie, policajná uzávera, dopravná nehoda prevozného 

vozidla ZSSK, alebo iný zásah resp. iná objektívna udalosť, ktorá mení obvyklé a v 

dobe uzatvorenia tejto zmluvy existujúce podmienky, a ktorá má bezprostredný dopad 

na možnosť plnenia záväzku každej zmluvnej strany. 
 

 

článok VI 

Trvanie zmluvy 
 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v  

zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že zmluvné strany 

nepodpíšu túto zmluvu v rovnaký deň, zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tej 

zmluvnej strany, ktorá zmluvu podpíše neskôr. 

 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia všetkých povinností zmluvných strán 

v nej zakotvených.  
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článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach každé s platnosťou originálu, 

pričom každá zmluvná strana dostane po dvoch (2) vyhotoveniach. 

 

2. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy prestane byť platné, neznamená to, že 

celá zmluva stráca platnosť. V takomto prípade sa zmluvné strany dohodli, že nájdu 

formulácie a znenie čo najviac podobné pôvodnému zámeru a nahradia ich tak, aby bol 

zachovaný účel a cieľ tejto zmluvy, pri rešpektovaní nových faktov, bez ujmy pre 

obidve zmluvné strany. 

 

3. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných vzostupne 

očíslovaných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

4. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a právnymi 

predpismi platnými na území SR s výnimkou kolíznych ustanovení. 

 

5. Prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prioritne 

vzájomnou dohodou. V prípade neúspešnej vzájomnej dohody prípadný spor bude riešiť 

príslušný súd SR podľa zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení 

neskorších predpisov. 

 

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva bude zverejnená v celom rozsahu v zmysle 

ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv 

Úradu vlády SR. 

 

7. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by 

mohli ohroziť plnenie zmluvy, a to aj v jej častiach. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti podľa tejto zmluvy doručované poštou sa 

pokladajú za doručené i keď: 

a. zmluvná strana odmietne prevziať poštovú zásielku, a to dňom odmietnutia 

prevzatia zmluvnou stranou, 

b. poštová zásielka sa vráti ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote, 

a to dňom vrátenia odosielateľovi a to i v prípade, že sa o nej adresát nedozvie. 

  

9. Písomnosti doručované poštou podľa tejto zmluvy budú zmluvné strany zasielať na 

adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

10. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a ten predstavuje ich skutočnú vôľu a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. 

Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany považujú za určité 

a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. 

Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť 
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niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu 

s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali. 

 

11. BTB berie na vedomie, že logo a logotyp/pečať ZSSK, ktoré budú použité na základe 

tejto zmluvy, sú chránené ochrannou známkou, ktorej majiteľom je ZSSK. Zmluvné 

strany sa dohodli, že BTB je oprávnená použiť logo a logotyp/pečať ZSSK výlučne na 

účely plnenia tejto zmluvy, spôsobom v súlade s podmienkami v nej uvedenými a to 

bezodplatne počas jej platnosti. 
 

 

 

Bratislava: 31.5.2018                               Bratislava: 31.5.2018 

 

 

 

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

Mgr. Filip Hlubocký 

predseda predstavenstva  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

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

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva                        

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
 

 

 

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

Mgr. Peter Petrovič, 

podpredseda predstavenstva  

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Karol Martinček  

člen predstavenstva  

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 


