Zmluva o spolupráci
uzatvorená ako nepomenovaný druh zmluvy v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I
ZMLUVNÉ STRANY

1.

TURIEC-KREMNICKO oblastná organizácia cestovného ruchu (ďalej len ako „Oblastná
organizácia“), zastúpená Mgr. Imrichom Žigom, predsedom predstavenstva a štatutárom
Námestie S.H. Vajanského 1, Martin 036 49
Právna forma : oblastná organizácia cestovného ruchu
IČO: 42220360
DIČ: 2023703704

2. Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA (ďalej len ako „Nadácia“),
zastúpená Mgr. Jánom Farským, správcom nadácie
Kuzmányho 25, 036 80 Martin
Právna forma: nadácia
Čl. II
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. TURIEC – KREMNICKO, oblastná organizácia cestovného ruchu je založená podľa § 13 a nasl.
zák. č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
s názvom TURIEC-KREMNICKO (ďalej len „Oblastná organizácia“).
Účelom Oblastnej organizácie je podpora a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu v
regiónoch Turiec a Kremnicko a ochrana záujmov svojich členov. Účelom oblastnej organizácie
je tiež vytvoriť podmienky pre koordinovanú cieľavedomú činnosť jej členov a partnerských
organizácií pre úspešné a efektívne podnikanie v cestovnom ruchu v Turci a Kremnicku.
2. Nadácia ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA, ( ďalej len Nadácia) založená podľa zákona č.
34/2002 Z.z. Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon). Nadácia slúži predovšetkým na podporu nasledovných verejnoprospešných
účelov: - podpora regionálneho rozvoja regiónu Turiec, predovšetkým regionálnych produktov
a zdraviu prospešných potravín, regionálnej gastronómie a cestovného ruchu v Turci,
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia kultúrnych, duchovných hodnôt, najmä so
zameraním na podporu rozvoja kultúry a umenia v regióne Turiec
3. Na základe vyššie uvedeného Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom podporiť
vybrané akcie a podujatia organizované Nadáciou.
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4. Nadácia na základe tejto Zmluvy poskytuje Oblastnej organizácii mimoriadny peňažný vklad
(mimoriadny členský príspevok )v zmysle ustanovenia stanov Oblastnej organizácie, Článku V.,
bod Členský príspevok (ďalej len ako „Mimoriadny vklad“).

Čl. III
MIMORIADNY VKLAD
1. Nadácia sa zaväzuje poskytnúť oblastnej organizácii Mimoriadny vklad vo výške 5 000 eur
(slovom: päťtisíc eur )
2. Nadácia sa zaväzuje poskytnúť Mimoriadny vklad podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy
bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Oblastnej organizácie, a to
bezodkladne po uzatvorení tejto Zmluvy.
3. Oblastná organizácia sa zaväzuje použiť Mimoriadny vklad v rámci podpory rozvoja
cestovného ruchu, a to výlučne na podujatie Turčianske medobranie a vodosláva
organizované Nadáciou v spolupráci s Oblastnou organizáciou, odsúhlasené Valným
zhromaždením Oblastnej organizácie.
4. Oblastná organizácia sa zaväzuje použiť následnú dotáciu z ministerstva za Mimoriadny vklad
v rámci podpory rozvoja cestovného ruchu, a to výlučne na ďalší ročník podujatia Turčianske
medobranie a vodosláva, alebo jeho plnohodnotný ekvivalent organizovaný Nadáciou.
5. Nadácia sa zaväzuje poskytnúť 20% z výšky Mimoriadneho vkladu na chod Oblastnej
organizácie podľa rozpočtových pravidiel prijatých Valným zhromaždením Oblastnej
organizácie.
6. Oblastná organizácia sa zaväzuje poskytnutý Mimoriadny vklad vrátiť Nadácii, ak tento
nebude použitý na účel vopred určený Nadáciou, podľa článku 3. tejto zmluvy.
Čl. IV
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ust. zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len na základe písomných a očíslovaných dodatkov
schválených a podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
3. V prípade akýchkoľvek nejasností a nedorozumení sa obidve Zmluvné strany zaväzujú riešiť
vzniknuté spory prednostne vzájomnou písomnou dohodou.
4. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto Zmluvou, sa primerane
použijú ustanovenia príslušných platných a všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky
Čl. v
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Táto Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Oblastná organizácia obdrží dva
rovnopisy a Nadácia jeden rovnopis.
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2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, porozumeli jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcich a na znak súhlasu ju podpísali.

V Martine dňa 27.6.2016

.................................
Mgr. Ján Farský
správca Nadácie ZDRAVÁ TURČIANSKA ZÁHRADKA

..................................
Mgr. Imrich Žigo
predseda predstavenstva OOCR TURIEC-KREMNICKO
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