
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená medzi:  

 
Slovenskou asociáciou campingu a caravaningu  
Mládežnícka 2481/35, 017 01 Považská Bystrica, 
zastúpený prezidentom Ing. Jaroslavom Mišurom, 
IČO: 00 684 171, DIČ: 2021776548 
Účet č.v IBAN formáte: SK13 0200 0000 0000 5503 4312, VÚB, a.s. 
ďalej iba SACC na strane jednej  

 
a 

 
Správou cestovného ruchu Senec s.r.o. 
Námestie 1.mája 53/4, 903 01 Senec 
Zastúpená konateľom Bc. Marekom Šmihelom 
IČO: 44 537 476, DIČ: 2022742293 IČ DPH: SK2022742293 
ďalej iba členom na strane druhej. 
 

I. Predmet zmluvy 
 
1.1 Predmetom zmluvy je členská spolupráca zameraná na rozvoj cestovného ruchu v oblasti 

mototuristiky, kempingu a karavaningu na Slovensku, cielene smerovaná na zariadenie 
cestového ruchu, prevádzkované členom pod názvom: 

 
Kemping Slnečné jazerá 

 
II. Povinnosti asociácie a jej člena  

 
2.1 SACC sa zaväzuje vyvíjať aktivity smerujúce k modernizácii a zvyšovaniu technickej 

úrovne zariadenia člena, najmä poskytovaním poradenskej a konzultačnej činnosti, 
spracovávaním rozvojových štúdií, spolupodieľaním sa na získavaní a realizácii 
medzinárodných podporných programov, usmerňovaním zatriedenia zariadenia podľa 
kategorizácie MH Slovenskej republiky a medzinárodnej organizácie kempingu 
a karavaningu F.I.C.C. a pod. 

 
2.2 SACC sa zaväzuje vyvíjať aktivity smerujúce ku skvalitneniu a rozšíreniu poskytovaných 

ubytovacích a s nimi súvisiacich doplnkových služieb v zariadení člena, najmä 
poskytovaním poradenskej a konzultačnej činnosti, odovzdávaním poznatkov 
a skúseností svojich členov, organizovaním poznávacích akcií, pomocou pri získavaní 
nových, najmä mladých a jazykovo zdatných ľudí pre služby poskytované členom a pod. 

 
2.3 SACC sa zaväzuje vyvíjať aktivity smerujúce k zvyšovaniu návštevnosti zariadenia 

člena, či už účastníkmi z radov svojich členov, členov partnerských, tuzemských 
i zahraničných klubov a organizácií, cestou organizovania podujatí v zariadení člena, a 
tiež i účastníkmi z radov tuzemskej a zahraničnej verejnosti, najmä širokou propagáciou 
oblasti mototuristiky, karavaningu a kempovania v oznamovacích prostriedkoch, 
tlačovinách, na internete, na veľtrhoch, tiež zaradením zariadenia člena do 
medzinárodného zľavového systému CCI karty ( Camping Card International), katalógov 
rekreačných zariadení a kempingov a ďalším. 
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2.4 Člen sa zaväzuje uvádzať členstvo v SACC minimálne formou loga združenia SACC na 
svojich tlačových a printových propagačných materiáloch. 

 
2.5 Člen sa zaväzuje poskytovať vo svojom zariadení primerané zľavy min.5% za služby pre 

držiteľov členskej CCI karty , ako aj účastníkom organizovaného podujatia pod 
patronátom SACC. 

 
2.6 Člen sa podľa možnosti zaväzuje poskytovať príspevok 2 % z daní SACC, pokiaľ to 

legislatíva umožňuje a pokiaľ bude SACC zapísaná v zozname oprávnených prijímateľov 
príspevku za príslušný rok. 

 
2.7 Člen sa zaväzuje uhrádzať SACC ročný členský poplatok, splatný na základe vystavenej 

faktúry. 

III. Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

3.1 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
prevezme po jednom vyhotovení. 

 
3.2 Na základe tejto zmluvy o spolupráci budú na ďalšie jednotlivé formy spolupráce 

uzatvorené konkrétne zmluvy podľa potrieb obidvoch zmluvných strán. 
 
3.3 Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú. Vypovedať ju môže ktorákoľvek 

zmluvná strana, pričom platnosť zmluvy zaniká na konci roka na ktorý bol zaplatený 
členský príspevok.  

 
3.4 Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť len písomnou formou, po odsúhlasení 

obidvomi zmluvnými stranami. 
 
3.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

V Senci dňa: 02.03.2022 

SACC      člen 


