ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
A PROPAGÁCII
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, § 8 ods. 1 a § 11 písm. f) zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu v znení neskorších predpisov medzi:
článok I.
Zmluvné strany
spoluorganizátor: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu
so sídlom:
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
zastúpený:
Ing. Tomáš Zajac
IČO:
42259967
DIČ:
2023476565
bankové spojenie:
ČSOB, a. s.
číslo účtu:
SK76 7500 0000 0040 1802 6186
zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom
dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR
(ďalej len „partner“)
a
organizátor:
AMITY o. z.
so sídlom:
Nám. sv. Františka 6, 841 04 Bratislava
zastúpený:
Ing. Jarmila Vlčková, predsedníčka predstavenstva
IČO:
42262691
DIČ::
2023553818
bankové spojenie:
ČSOB, a. s., SWIFT: CEKOSKBX
IBAN:
SK79 7500 0000 0040 1686 6691
zapísaná v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky, č. reg.: VVS/1-900/90-39622
(ďalej len ako „organizátor“)
uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci a propagácii za nasledovných podmienok:
článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri spolupráci
organizátora a partnera, na podujatí „World Music Festival Bratislava“, ktoré sa bude
konať v Bratislave v termíne 13.-16. septembra 2018 (ďalej len „podujatie“).
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2. V zmysle spolupráce organizátora a partnera sa organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie
a uvádzať partnera na všetkých komunikačných výstupoch, zabezpečiť prezentačný priestor
pre partnera počas podujatia a propagáciu destinácie v pôsobnosti partnera t. j. bratislavský
región, v rámci uvedeného podujatia a počas kampaní zameraných na podporu jeho
návštevnosti. Partner sa zaväzuje zabezpečiť infocestu ako úvodnú akciu podujatia
a aktivity v zmysle čl. III písm. B) tejto zmluvy.
3. World Music Festival Bratislava je medzinárodný štvordňový urbánny festival, ktorý sa
uskutoční na viacerých lokalitách v centre mesta, za účasti širokej verejnosti a zahraničných
delegátov. Pozostáva z prehliadky slovenských kapiel, galakoncertov, medzinárodnej
konferencie a sprievodných podujatí (filmové premiéry, workshopy, tanečné predstavenie
a pod.). V Bratislave sa počas festivalu bude konať aj medzinárodné stretnutie Fóra- Forum
of Worldwide Music Festivals (efwmf.org) za účasti významných profesionálov z hudobnej
oblasti.
článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
A. Organizátor sa zaväzuje v rámci spolupráce:
1. realizovať podujatie v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy nasledovným spôsobom:
a) zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia v súlade s platnými právnymi zákonmi a
predpismi v SR,
b) zabezpečiť priestory pre podujatie,
c) zabezpečiť bezpečnosť všetkých účastníkov a divákov prítomných na podujatí,
d) zabezpečiť pozývanie domácich a zahraničných hostí,
e) zabezpečiť pozývanie a informovanie verejnosti, ako aj významných hostí,
f) zabezpečiť záchranné a bezpečnostné zložky počas podujatia,
g) zabezpečiť a poskytnúť partnerovi potrebné podklady a materiály na propagáciu
podujatia v priestoroch sídla partnera a na webovej stránke partnera,
2. realizovať propagovanie partnera nasledovným spôsobom:
a) uviesť partnera ako partnera vo všetkých printových, propagačných a mediálnych
výstupoch, ktoré zabezpečuje a môže ovplyvniť organizátor,
b) zabezpečiť outdoorovú, indoorovú, printovú a online kampaň - umiestniť logo
Bratislava Region Tourism, logo „Dovolenka na Slovensku – Dobrý nápad“ a uviesť
vetu: Projekt a jeho aktivity sú realizované s finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, podľa vzájomnej dohody medzi
organizátorom a partnerom,
c) dodať 6 ks lístkov na záverečný Gala koncert,
d) poskytnúť partnerovi prezentačný priestor pre umiestnenie svojho prezentačného
stánku, pultu, prezentačnej steny, umiestnenie prezentačných materiálov počas
priebehu podujatia v čase akom sa dohodne partner a organizátor,
3. zrealizovať propagáciu podľa vopred dohodnutých podmienok medzi zmluvnými
stranami, ktoré sa môžu podľa potreby upravovať a meniť po vzájomnej dohode
zmluvných strán,
4. poskytnúť partnerovi fotodokumentáciu, ktorá vznikne počas podujatia so všetkými
právami na účely propagácie podujatia a zároveň organizátor udeľuje partnerovi
bezvýhradnú a bezodplatnú licenciu na použitie predmetnej fotografickej dokumentácie
vrátane oprávnenia udeliť tretej osobe sublicenciu a to aj bez súhlasu organizátora,
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výstupy z podujatia vrátane výstupov z infocesty do jedného mesiaca po ukončení
podujatia.
B. Partner sa zaväzuje:
1. dodať organizátorovi podklady potrebné na propagáciu v deň podpisu tejto zmluvy
(logo a banner v elektronickej podobe),
2. zabezpečiť infocestu ako úvodnú akciu podujatia pre max. 35 zahraničných delegátov
vybraných organizátorom dňa 13.9.2018 v čase od 16:00 do 21:00 hod,
3. dodať max. 35 ks darčekových balíčkov s promo materiálmi pre zahraničných delegátov
vybraných organizátorom,
4. šíriť informácie o podujatí prostredníctvom vlastných informačných a propagačných
kanálov ako napríklad: web, Facebook, newsletter, inzercia,
5. podporovať na svojej úrovni realizáciu a propagáciu podujatia využitím všetkých
poskytnutých možností z pozície partnera.
C. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých
skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si
oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.
D. Komunikácia podľa tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú:
za partnera Mária Jaseňáková,(
) a za organizátora Jarmila
Vlčková (
).
E. Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je povinná zaplatiť druhej
zmluvnej strane za akékoľvek plnenie poskytnuté na základe tejto zmluvy finančnú odplatu.
čl. IV.
Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia predmetu tejto zmluvy, t. j.
realizácie podujatia.
2. Zmluva zaniká:
 splnením predmetu zmluvy
 písomnou dohodou zmluvných strán
 odstúpením od zmluvy
3. V prípade nedodržania dohodnutých podmienok zmluvy a porušenia povinností zmluvných
strán upravených v čl. III tejto zmluvy, môžu partner alebo organizátor od tejto zmluvy
odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
riadia Obchodným zákonníkom.
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článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po
dohode oboch zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka.
4. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými
právnymi predpismi.
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola
uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.
V Bratislave dňa, 28.8.2018

V Bratislave dňa, 28.8.2018

––––––––––––––––––––––––
za partnera
Ing. Tomáš Zajac
predseda

–––––––––––––––––––––––
za organizátora
Ing. Jarmila Vlčková
predsedníčka predstavenstva
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