Zmluva o spolupráci
(ďalej len ,,zmluva“) uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zák. č. 513/1991
Zb. Obchodného zákonníka v znení zmien a doplnkov medzi:
Článok 1
Zmluvné strany
1.1 SITOUR spol. s r. o.
T. Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený:
Rainer Egen, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
Tatrabanka Banská Bystrica
Číslo účtu:
IČO:
31 558 241
IČ DPH:
SK 2020460354
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka
č.297/S
Ďalej len „Sitour“
1.2 Mesto Námestovo
Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo
Zastúpený:
Milan Hubík, primátor mesta
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Námestovo
IBAN :
IČO:
00314 676
Ďalej len „Mesto“
Článok 2
Predmet zmluvy
2.1. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán, na základe ktorej Mesto povolí a umožní spoločnosti Sitour
umiestniť 1ks prezliekarne uvedenej v Prílohe č. 1 zmluvy na nábreží Oravskej priehrady v časti okolo tzv.
U-čka, ktorá časť bude bližšie určená zodpovedným zamestnancom MsÚ Námestovo pri umiestnení
prezliekárne (ďalej len ,,Plocha“) za účelom využívania prezliekarne verejnosťou a prenajímania reklamnej
plochy na prezliekarni reklamným klientom spoločnosti Sitour. Špecifikácia prezliekarne, ktorá bude podľa
tejto zmluvy umiestnená na Ploche je uvedená v Prílohe č. 1. ktorá príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
2.2. Sitour je vlastníkom prezliekarne, ktorá bude umiestnená na Ploche a akúkoľvek zodpovednosť súvisiacu
s prevádzkou prezliekarne a nebezpečenstvo škody na znáša spoločnosť Sitour.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
3.1.Sitour sa zaväzuje, že umiestni prezliekareň na Plochu.
3.2.Sitour sa zaväzuje, že bude znášať všetky náklady súvisiace s reklamnou činnosťou a v prípade poškodenia
prezliekarne, resp. reklamy na nej uvedenej bez zbytočného odkladu vymení, resp. odstráni takéto poškodenie.
Reklamy uvedené na prezliekarni musia byť v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich všeobecne záväzných právnych
predpisov, v opačnom prípade má Mesto právo na odstúpenie od zmluvy.
3.3. Mesto sa zaväzuje, že na nábreží Oravskej priehrady, v časti určenej na umiestnenie prezliekárne, neumožní
inému partnerovi umiestnenie ani realizáciu rovnakej alebo podobnej formy reklamnej činnosti ako vykonáva
spoločnosť Sitour – prezliekarne, alebo ich napodobeniny.
3.4.Mesto bude kontrolovať stav reklamných plôch. V prípade akýchkoľvek poškodení reklamy umiestnenej na
prezliekarni, prípadne reklamného motívu na nej umiestnenom, Mesto emailom alebo telefonicky informuje
o tejto skutočnosti Sitour.
3.5.Mesto sa zaväzuje umožniť Sitour-u umiestniť prezliekáreň na Plochu.

3.6.Mesto bude vykonávať iba drobnú, nutnú a neodkladnú údržbu na prezliekarni, v prípade potreby a to najmä,
nie však výlučne: pripevní plachty SK páskami a dotiahne skrutky na konštrukcii prezliekarne v prípade
potreby tak, aby bola prezliekareň v stave vyhovujúcom spôsobu a účelu jej používania V prípade nutnosti
opravy a údržby prezliekarne, ktorá nie je nutnou, drobnou a neodkladnou, Mesto informuje Sitour o tejto
skutočnosti tak, aby opravu a údržbu realizovala spoločnosť Sitour..
Článok 4
Platobné podmienky
4.1.Zmluvné strany sa dohodli že Mesto zaplatí sumu 100€ + DPH za umiestnenie 1ks prezliekarne na obdobie
letnej sezóny, teda na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 30.9.2020.
4.2. Suma 100€ + DPH za umiestnenie podľa bodu 4.1. tejto Zmluvy bude uhradená Mestom na základe faktúry
vystavenej od Sitouru najneskôr do 15.9.2020 so splatnosťou 14 dní.
4.3. V prípade, že Sitour nájde platiaceho reklamného klienta na reklamu na banneri prezliekarne, suma 100€ +
DPH za umiestnenie prezliekarne nebude Mestu fakturovaná.
4.4. V prípade, že Mesto nájde platiaceho reklamného klienta na reklamu na banneri prezliekarne, je povinné
Sitour o tejto skutočnosti písomne alebo emailom informovať. V takom prípade suma 100€ + DPH za
umiestnenie prezliekarne nebude Mestu fakturovaná. Spolupráca s platiacim reklamným klientom na reklamu
na banneri bude dohodnutá medzi Sitour ako vlastníkom prezliekarne a klientom.
4.5. Zmluvné strany prehlasujú za nesporné, že pokiaľ bude na prezliekarni umiestnená reklama, spoločnosť Sitour
nie je oprávnené účtovať mestu odmenu za umiestnenie prezliekarne podľa tohto článku zmluvy.
Článok 5
Čas trvania zmluvy
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 30.9.2020.
5.2.Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou
zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez
uvedenia dôvodu s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
5.3. Mesto je oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu jej podstatného porušenia, hlavne z dôvodu porušenia
čl. 3.2 a čl. 4.5. tejto zmluvy, pričom odstúpenie je účinné doručením druhej zmluvnej strane.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť prvým dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Námestovo.
6.2. Zmena tejto zmluvy môže byť uskutočnená len písomným dodatkom, podpísaným oboma stranami a jeho
zverejnení v zmysle bodu 1 tohto článku.
6.3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.
6.4. Právne vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
6.5. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomná korešpondencia podľa tejto zmluvy bude zasielaná druhej
zmluvnej strane doporučene alebo mailom. Ak písomnosť nemožno druhej zmluvnej strane doručiť, uloží sa
písomnosť na pošte a považuje sa za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte i keď sa o tom druhá zmluvná
strana nedozvedela.
6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, 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.
6.7. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení
tejto zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu podpísali.
6.8.Všetky spory, ktoré vznikajú medzi zmluvnými stranami, súvisiace s plnením tejto zmluvy, budú riešené
prednostne cestou rokovania zmluvných strán podľa slovenského práva.

6.9. Všetky informácie, ktoré si obe strany vzájomne poskytnú počas rokovania o zmluve a za trvania zmluvy,
považujú obe strany za dôverné a nesmú byť použité v rozpore s účelom zmluvy, alebo poskytnuté tretej
osobe.

V Banskej Bystrici dňa 22. 7. 2020

Za Sitour

................................
SITOUR spol. s r. o.
Rainer Egen, konateľ spoločnosti
konateľ

V Námestove dňa : 27. 7. 2020

Za Mesto Námestovo

......................................
Milan Hubík
primátor mesta

Príloha č.1 k zmluve o spolupráci zo dňa 27. 7. 2020 :Prezliekáreň

