
Zmluva 
o spolupráci pri zabezpečení účasti na veľtrhu cestovného ruchu  

RDA Kolín 2013 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“) 
 

 
medzi zmluvnými stranami :   
 

                         
                                     Bratislavská organizácia cestovného ruchu   
Sídlo:                        Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 
Štatutárny zástupca:            Ing. Michaela Potočárová 
IČO:    42259088 
Bankové spojenie:                  
Číslo účtu:                         
 
                                              (ďalej len „BTB“) 
 
a 
                                         S-TOURS, s.r.o.  
Sídlo:                               Laurinská 2, 811 01 Bratislava  
Štatutárny zástupca:            Ing. Eva Macková  
IČO:                                       00604526 

Bankové spojenie:.                    
Číslo účtu:                                   
IBAN :                                         
Swift Code:                                 
 
                                               (ďalej len „spoluúčastník“ ) 
 
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:  
 
 

Článok I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení účasti spoluúčastníka,  jeho 
prezentácie a propagácie na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu „RDA Kolín 2013“ (ďalej len 
„veľtrh“), ktorý sa bude konať v dňoch 23. júla  – 25. júla 2013 v Kolíne, Nemecko.   
 
 

Článok II 
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

 
1.   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami  do 25. 7. 2013.   
 
2.   Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :  

a)  písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, 
b)  uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, alebo 
c)  jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 
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3. BTB a spoluúčastník sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší 
dohodnuté zmluvné povinnosti a v  lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky 
odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení  bude doručený druhej 
zmluvnej strane. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že spoluúčastník má právo pred začiatkom veľtrhu písomne stornovať svoju 

účasť. Účinky storna nastanú, keď prejav vôle spoluúčastníka bude doručený BTB. Zmluvné strany sa 
ďalej dohodli, že v prípade stornovania účasti je spoluúčastník povinný uhradiť BTB storno poplatok vo 
výške poplatku spojeného s jeho účasťou na veľtrhu, t. j. 282,50 € (slovom dvestoosemdesiatdva eur 
päťdesiat centov). 

 
 

Článok III 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Práva a povinnosti BTB:  

a) BTB sa zaväzuje písomne informovať spoluúčastníka o podmienkach a príprave účasti na 
veľtrhu.  

b) Pred začiatkom veľtrhu (cca. 1-2 týždne) každý spoluúčastník obdrží od BTB informácie 
o zabezpečení veľtrhu, otváracích hodinách, kontaktoch na zodpovednú osobu za priebeh výstavy 
v rámci národného stánku, termín preberania prezentačného stánku  a spôsob odovzdávania 
vystavovateľských preukazov. Spoluúčastník sa zaväzuje oboznámiť svojich zástupcov vyslaných 
na veľtrhu s týmito informáciami, ďalej so zmluvnými podmienkami účasti a organizačným 
poriadkom. 

c) BTB sa zaväzuje zabezpečiť registráciu spoluúčastníka na veľtrhu pod menom BTB.  
d) BTB sa zaväzuje poskytnúť spoluúčastníkovi v rámci národného prezentačného stánku 1/2 

informačného pultu s označením, rokovací priestor, 1 vystavovateľský preukaz.  
e) BTB sa zaväzuje uhradiť poplatok spojený s účasťou na veľtrhu  vo výške 565,- € (slovom 

päťstošesťdesiatpäť eur). 
 

2. Práva a povinnosti spoluúčastníka:  
a) Spoluúčastník je povinný zaplatiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet 

BTB poplatok spojený s jeho účasťou na veľtrhu vo výške 282,50 € (slovom 
dvestoosemdesiatdva eur päťdesiat centov) v deň podpisu tejto zmluvy a podieľať sa na všetkých 
ostatných nákladoch vzniknutých s jeho účasťou na veľtrhu.  

b) Spoluúčastník sa zaväzuje dodržiavať jednotný dizajn prezentačného stánku. Všetky iné grafické 
riešenia nad rámec štandardného označenia je povinný vopred odsúhlasiť s BTB. 

c) Spoluúčastník je povinný počas doby trvania veľtrhu zabezpečiť stále personálne obsadenie 
prideleného pultu v rámci národného stánku, dodržiavať organizačný poriadok a oboznámiť 
svojho zástupcu s podmienkami účasti na veľtrhu.   

d) Spoluúčastník sa zaväzuje ostatné veci spojené so svojou účasťou na veľtrhu a to najmä: ďalšie 
poukazy, vstupenky, katalógy, kvety, fotografie, náklady spojené s grafikou nad rámec 
štandardného označenia pultu, občerstvenie, ubytovanie, zabezpečenie prepravy a pod. objednať 
prostredníctvom BTB.  

e) Spoluúčastník je povinný poskytnúť potrebné podklady do stanoveného termínu  presne podľa 
pokynov BTB. 

f)    Spoluúčastník  doručí propagačné materiály, ktoré majú byť prezentované na veľtrhu, v termíne 
a na miesto stanovené BTB. Maximálne množstvo propagačného materiálu, termín, miesto 
a podmienky doručenia písomne oznámi BTB spoluúčastníkovi približne 3-4 týždne pred 
začiatkom konania veľtrhu. Propagačný materiál musí byť pevne zabalený a označený názvom 
cieľovej výstavy a adresou spoluúčastníka. Balenie propagačného materiálu má umožniť ľahkú 
manipuláciu tzn. rozdeliť materiály do viacerých menších balíkov. BTB si vyhradzuje právo 
obmedziť množstvo propagačného materiálu spoluúčastníka, ktoré prepraví na veľtrh v rámci 
spoločnej prepravy. Vybalenie, uloženie a doplnenie propagačného materiálu spoluúčastníka je 
v kompetencii jeho zástupcu v prezentačnom stánku. 



 3 

 
3. Propagačné materiály, ktoré vydala BTB a hlavné mesto SR Bratislava, budú v prezentačnom stánku 

voľne k dispozícii každému spoluúčastníkovi veľtrhu v rámci národného stánku. Na tieto materiály nie 
je povolené nalepovať komerčné informácie, prepisovať kontakty hlavného mesta SR Bratislavy 
a vkladať do nich komerčné letáky a iné propagačné materiály. 

 
 

Článok IV 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne 

zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy. 
 Kontaktnou osobou za BTB je Ing. Michaela Potočárová  
 Kontaktnou osobou za spoluúčastníka je: Ing. Eva Macková  
 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti,  ktoré 
by mohli mať vplyv na riadne plnenie  zmluvy.  
 

Článok V 
                                                                      Záverečné ustanovenia  

1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami  Obchodného 
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky. 

2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva sa vyhotovuje  v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu,  pričom BTB obdrží  dve (2) 
vyhotovenia a spoluúčastník dve (2) vyhotovenia.  

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jej 
zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov.   

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady, 
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 

 

 

V Bratislave  dňa .................. 2013                             V Bratislave dňa 26.6.2013    

 

 
 Za BTB Za  S-TOURS, s.r.o. 
 
 
 
 
 
...................................................                                   ..................................................... 
Ing. Michaela Potočárová       Ing. Eva Macková  
     výkonná riaditeľka             riaditeľka 


