
17/2012/OCR 
Zmluva o zabezpečení spoločnej akcie  

uzavretá v súlade § 269 odsek 2 Obchodného zákonníka 
 
 
 

I. Zmluvné strany 
 

1. Prešovský samosprávny kraj 
Námestie mieru č.2, 080 01 Prešov 
Zastúpený : MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja 
IČO: 37870475 
Bankové spojenie : DEXIA BANKA SLOVENSKO pobočka PREŠOV 
Číslo účtu : 8826506100/5600 
 
V ďalšom texte ako „PSK“ 
 

2. GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.  
Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica 

            Zastúpený : Ing. Sylvia Hrušková, generálna riaditeľka spoločnosti 
            Zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sro, vl. č. 11101/P 

                 IČO: 36454761 
 DIČ: SK 2020017890 
            Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s. 
            Číslo účtu: 2625380233/1100 

          
     V ďalšom texte ako „Golfový rezort BLACK STORK“ 
 
 

II. Predmet  a účel  zmluvy 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je upraviť práva a povinnosti zmluvných strán  pri financovaní 
a organizačnom zabezpečení spoločných akcií – zriadenie expozície v jednom stánku  za 
účelom  propagácie Prešovského samosprávneho kraja na medzinárodnom veľtrhu 
cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR 2012, ktorý sa bude konať v dňoch 19. – 22. 1. 
2012 v Bratislave ( ďalej len „spoločných akcií“). 

 
 

III.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

     1.   Zmluvné strany sa dohodli, že časť nákladov na zabezpečenie spoločných akcií uhradí 
spoluvystavovateľ Golfový rezort BLACK STORK. 

      
     2.  Na základe vyššie dohodnutého sa  spoluvystavovateľ  Golfový rezort BLACK STORK 

zaväzuje, že : 
 

a)  poskytne a v termíne najneskôr do 18.1.2012 uhradí finančnú  čiastku vo výške                                     
700 EUR slovom - sedemsto EUR poukázaním na účet č. :  8826506100/5600 v DEXIA 
BANKA SLOVENSKO pobočka PREŠOV. Čo predstavuje poplatok za 1ks 
vystavovateľských pultov. 



 
b) zabezpečí  z vlastných finančných zdrojov úhradu nákladov spojených s dodaním  
vlastných  propagačných  materiálov a účasťou  svojho zástupcu na spoločnú akciu, prípadne 
ďalšie výdavky, ktoré mu vzniknú. 
 

     3.  PSK  sa zaväzuje: 
 
a) Použiť poukázané finančné prostriedky Golfového rezortu BLACK STORK iba na 
zabezpečenie spoločných akcií.  
 
b) Organizačne zabezpečiť spoločnú akciu.  
 
c) Bezplatne poskytnúť Golfovému rezortu BLACK STORK  2ks vystavovateľských 
preukazov a dať im priestor na svoju propagáciu. 
 

      4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak  spoluvystavovateľ Golfový rezort BLACK 
STORK neuhradí  finančné prostriedky na účet PSK  v dohodnutej  výške  a v dohodnutom 
termíne,  PSK mu neumožní účasť na spoločnej akcii. 

 
 

IV. Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné vzťahy touto zmluvou neupravené sa  riadia  príslušnými ustanoveniami     
         Obchodného zákonníka.  

 
2.    Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 22. 1. 2012. 

 
3.   Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy  musia byť vo forme písomných dodatkov,    
      podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
 
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po dvoch obdrží každá zmluvná     
      strana.  
 
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nadobúda prvým dňom po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle PSK.  
 

 
 

 
V Prešove 9.1.2012                                                                                                                  
 
 
____________________                                                        ____________________ 
   MUDr. Peter Chudík, v.r.                                                        Ing. Sylvia Hrušková, v.r.                                  
       predseda PSK                generálna riaditeľka spoločnosti                                             
 
Nadobúda platnosť: 9.1.2012 
Nadobúda účinnosť: 14.1.2012 
 


