
Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: 178/2022/OD 

 

 

Zmluva o spolupráci  

 

uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Názov: Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:  Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Oprávnený k podpisu:  PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

Osoba oprávnená konať 

vo veciach Zmluvy: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

IČO:  37 870 475 

DIČ: 2021626332 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9082 

 

(ďalej len „PSK“ ) a 

 

Obchodné meno: Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCI BB) 

Sídlo:  Javorová č. 7., 974 09 Banská Bystrica 

Štatutárny orgán: Andrea Štulajterová, štatutárna zástupkyňa 

Osoba oprávnená konať 

vo veciach Zmluvy: Andrea Štulajterová  

Bankové spojenie: Tatra banka 

IBAN: SK48 1100 0000 0029 2884 1308    

SWIFT/BIC:  TATRSKBX 

IČO:  42 190 843 

DIČ: 2023152571 

Zapísaný v: registri OZ na MV SR pod zn. VVS/1-900/9035842 

Tel./Fax: +421 904 101 822 

 

 

(ďalej len  „OCIBB “; PSK a OCIBB ďalej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je stanovenie rozsahu práv a povinností zmluvných strán  

pri spolupráci na organizovaní a realizácii 9. ročníka celonárodnej osvetovej kampane  

na podporu rozvoja udržateľnej mobility na Slovensku, predovšetkým cyklistickej dopravy, 

s názvom „Do práce na bicykli 2022“, (ďalej len „kampaň“).  

2. Kampaň sa uskutoční v období od 01.04.2022 do 31.08.2022. 

 



Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1) Práva a povinnosti PSK 

a) PSK poskytne OCIBB na plnenie predmetu Zmluvy finančný príspevok vo výške  

280,- eur (slovom: dvesto osemdesiat eur) do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa 

účinnosti Zmluvy, a to na základe tejto Zmluvy bezhotovostne prevodom na bankový 

účet OCIBB uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Nakoľko zmluvné strany nie sú platcami 

DPH, súčasťou ustanoveného finančného príspevku nie je DPH.  

b) PSK je povinné určiť regionálneho koordinátora, ktorý bude súčinný pri realizácii 

kampane DPNB 2022 

i. Bude aktívne propagovať kampaň a motivovať samosprávy, organizácie a 

inštitúcie na území PSK k registrácii do DPNB 2022 

ii. Bude aktívne propagovať a motivovať zamestnancov PSK k registrácii do DPNB 

2022 

c) PSK je povinné zorganizovať vo vlastnej réžii interné vyhodnotenie kampane a oceniť 

aktívnych zamestnancov za účasť v kampani DPNB 2022. 

d) PSK má právo dostať informácie o priebežnom stave plnenia predmetu Zmluvy,  

resp. uplatniť reklamáciu na plnenie, ktoré nie je v súlade so Zmluvou. Reklamácia musí 

byť písomná a odôvodnená, pričom PSK určí aj primeranú lehotu na odstránenie vady. 

 

2) Práva a povinnosti OCIBB 

a) OCIBB vytvorí v registračnom a evidenčnom systéme www.dopracenabicykli.eu  

kategóriu „samosprávne kraje“, kde bude možné v systéme online sledovať počet 

zapojených samospráv, tímov a jednotlivcov na území PSK. 

b) OCIBB vytvorí v systéme online zobrazovanie poradia jednotlivých samosprávnych 

krajov. Poradie sa bude zobrazovať podľa nasledovných ukazovateľov:   

• Celkový počet súťažiacich za samosprávny kraj 

• Počet súťažiacich – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov daného samosprávneho 

kraja 

• Počet súťažiacich s aspoň 1 kilogramom ušetreného CO2 

• Počet jázd na bicykli – prepočítané úmerne k počtu obyvateľov daného 

samosprávneho kraja 

c) OCIBB zabezpečí v rámci národného vyhodnotenia kampane oficiálne vyhlásenie 

výsledkov, vrátane poradia samosprávnych krajov a ocenenie prvých troch v poradí 

podľa ukazovateľov uvedených v článku II. a bode 2b. 

d) OCIBB zabezpečí grafické podklady pre propagáciu kampane a poskytne ich PSK vo 

formáte pre printovú aj elektronickú propagáciu. 

e) OCIBB poskytne PSK priestor na umiestnenie loga medzi partnermi kampane na hlavnej 

stránke www.dopracenabicykli.eu. 

 

Článok III. 

Platnosť Zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 31.8.2022. 

 

Článok IV. 

Zánik Zmluvy a sankcie 

 

1. Zmluva zaniká písomnou dohodou zmluvných strán 

http://www.dopracenabicykli.eu/
http://www.dopracenabicykli.eu/


2. Každá zo zmluvných strán môže od Zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia 

povinností druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie je účinné doručením písomného 

oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie musí mať písomnú formu, musí 

byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod 

odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva neruší od počiatku, ale až 

odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu 

s výpovednou lehotou 15 (pätnásť) dní. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej 

zmluvnej strane.   

 

Článok V  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je 

povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v platnom znení. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva 

vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len 

„register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad 

vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa 

nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené 

v tejto zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú 

za dôverné informácie. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v registri. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sú 

obsahom tejto Zmluvy, akokoľvek s touto Zmluvou súvisia, alebo o ktorých sa dozvedeli o 

druhej zmluvnej strane pri plnení záväzkov podľa tejto Zmluvy. Táto povinnosť trvá  

pre obidve zmluvné strany i po skončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou. 

3. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán 

písomnou formou prostredníctvom dodatku. 

4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s povahou originálu, z ktorých dva (2) 

rovnopisy obdrží OCIBB a dva (2) rovnopisy obdrží PSK 

5. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. 

 

Za Občiansku cykloiniciatívu Banská Bystrica  

V Banskej Bystrici, dňa:  11.03.2022  

 

 

 

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

Andrea Štulajterová, v. r.    

štatutárna zástupkyňa     

OZ Občianska cykloiniciatíva Banská Bystric

 

Za Prešovský samosprávny kraj 

V Prešove, dňa:  28.02.2022 

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

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

predseda 

a Prešovský samosprávny kraj 

 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňa: 11.03.2022 

Zmluva bola zverejnená dňa 30.03.2022 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa: 31.03.2022 
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