
      ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 

uzavretá medzi účastníkmi: 

  

Poskytovateľ: Lucia Barmošová 
Sídlo: Mierová 14/B, Tomášov , 900 44 
R.č:  
O.P:  
 
 

 

 (ďalej poskytovateľ) 

a  

Objednávateľ:  REGION LIPTOV, oblastná organizácia cestovného ruchu 
Sídlo: 
V zastúpení: 
IČO:  
DIČ: 
IČ DPH: 

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
Ing. Darina Bartková, výkonná riaditeľka 
42 219 906 
2023486069 
SK 2023486069 

Zapísaná: Register organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod číslom: 08557/2012 
SCR 
 

(ďalej „objednávateľ“) 
 
 
 

za týchto podmienok: 
 

Článok 1 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je  spolupráca na natáčaní Liptov News dňa 16.1.2019 v lokalite Jasná Nizke Tatry 
a v Liptovskom Jáne.  
 

Článok 2 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

Poskytovateľ sa zaväzuje: 
- zabezpečiť splnenie predmetu zmluvy 
- dodržiavať stanovený program podujatia, v záujme vhodnej propagácie podujatia 

spolupracovať s objednávateľom 
- dodržiavať povinnosti na úseku požiarnej ochrany vyplývajúce pre právnické a fyzické osoby 

zo zákona č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane a vyhl. 82/1996 Zb. v znení neskorších 
predpisov a platných STN a požiarnych a poplachových smerníc objednávateľa 

- dodržiavať povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyplývajúce pre 
právnické a fyzické osoby z ustanovení zákona č.330/1996 Zb. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a súvisiacich platných predpisov, STN a nariadení v súvislosti 
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 
 

Objednávateľ sa zaväzuje: 



- v spolupráci s dodávateľom zabezpečiť splnenie predmetu zmluvy 
- zabezpečiť propagáciu podujatia 
- zabezpečiť ozvučenie vystúpenia 
- zabezpečiť osvetlenie vystúpenia 

 
Článok 3 

Platobné podmienky 
Objednávateľ sa zaväzuje: 
- zaplatiť dohodnutú odmenu – konečnú sumu 500 € (päťsto  eur) za predmet zmluvy. 

Dohodnutá odmena bude vyplatená na bankový účet /číslo účtu v tvare IBAN/ SK91 0900 
0000 0006 3297 9237. 

- Dohodnutá odmena sa považuje za príjem z príležitostnej činnosti/poskytovateľa/ podľa § 8 
ods.1 a/zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.  

 
 

Článok 4 
Osobitné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a platí do splnenia 
predmetu zmluvy, do jej účtovného uzavretia a splnenia finančných záväzkov. 

2. V prípade neplnenia platobných podmienok zmluva platí až do vyrovnania pohľadávok v zmysle 
jej ustanovení. To sa týka aj prípadu, ak by sa platenie platobných záväzkov vymáhalo súdnou 
cestou. 

3. Ak bude splnenie predmetu zmluvy znemožnené nepredvídateľnou a neodvrátiteľnou udalosťou, 
ktorú nemôžu zmluvné strany ovplyvniť (prírodná a živelná katastrofa, epidémia a pod.) majú 
zmluvné strany právo od zmluvy odstúpiť bez nároku na akékoľvek odškodnenie. Odstupujúca 
strana je povinná dôvod odstúpenia náležite zdokumentovať. 

4. V prípade, že sa splnenie predmetu zmluvy neuskutoční pre porušenie zmluvných záväzkov je 
zmluvná strana, ktorá tieto záväzky porušila povinná druhej strane nahradiť škodu, ktorá jej tým 
vznikla. 

5. Zmeny, úpravy alebo akékoľvek dodatky k tejto zmluve možno uskutočniť iba písomnou 
dohodou potvrdenou podpismi zodpovedných zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

6. Pre riešenie sporov v súvislosti s touto zmluvou sú záväzné zákony Slovenskej republiky. 
7. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá strana obdrží jeden exemplár. 

 
V Liptovskom Mikuláši dňa  14.1.2019. 
 
 
 
 
.................................................                 ........................................................ 
 objednávateľ      poskytovateľ 


