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:
čl. I. Zmluvné strany
organizátor:
Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu
so sídlom:
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
zastúpený:
Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie
IČO:
42259967
DIČ:
2023476565
zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy a
výstavby SR č. 08557/2012/SCR
(ďalej len „BRT“)
a
spoluorganizátor 1:
so sídlom:
zastúpený:
IČO:
DIČ:

Nobell, s. r. o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Martin Miškov, konateľ
51170582
2120619435

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 123572/B

(ďalej len „Nobell“)
a
spoluorganizátor 2:
Sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:

by NATURE, s. r. o.
Ostredková 8, 821 06 Bratislava
Barbora Filipko, konateľ
46620915
2023516088

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 81250/B

(ďalej len „by NATURE“)
uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci a propagácii pri podujatí „Bratislavský Oktoberfest“ za
nasledovných podmienok:

čl. II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri:

a) spolupráci na podujatí „Bratislavský Oktoberfest“, ktoré sa bude konať dňa 29.09.2018
v čase od 12:00 do 22:00 na Námestí SNP v Bratislave (ďalej len „podujatie“),
b) materiálno - technickej podpore pri organizovaní podujatia v spolupráci zmluvných strán.
2. Podujatie „Bratislavský Oktoberfest“ je kultúrno-spoločenským podujatím, ktorého cieľom je
prezentácia produktu „remeselné pivo“, ktoré sa po malokarpatskom víne stalo jednou
z najvyhľadávanejších komodít pre návštevníkov bratislavského regiónu. Na podujatí sa bude
prezentovať takmer 20 remeselných pivovarov z bratislavského regiónu. Súčasťou podujatia
budú aj stánky so street foodom v počte do 20 kusov, kde si budú môcť ľudia zakúpiť rôzne
špeciality. Počas podujatia je pripravený bohatý hudobný program.
čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán
A) BRT sa v rámci spolupráce na podujatí zaväzuje:
1. dodať spoluorganizátorom Nobell a by NATURE podklady potrebné pre spoluprácu a na
propagáciu v deň podpisu tejto zmluvy (logo v elektronickej podobe);
2. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie podľa vzájomne dohodnutých termínov,
bez zbytočného odkladu;
3. podporovať na svojej úrovni realizáciu a propagáciu podujatia využitím všetkých
poskytnutých možností;
4. zabezpečiť všetky potrebné povolenia pre organizáciu podujatia a pre všetkých
predajcov;
5. zabezpečiť na mieste samom organizačný tím;
6. zabezpečiť si prezentačný stánok;
7. zabezpečiť min. 10 predajcov street food, ktorí budú na Námestí SNP predávať v čase od
12.00 -22.00 hod.;
8. zabezpečiť min. 20 výrobcov alebo predajcov remeselného piva z bratislavského regiónu,
ktorí budú na Námestí SNP predávať v čase od 12.00-22.00 hod.;
9. zabezpečiť minimálne 20 kusov drevených uzamykateľných krytých stánkov s rozmermi
min. 2,5 m x 1,7 m, ich označenie logom organizátora spolu s označením názvu predajcu
alebo vystavovateľa a ponúkaným sortimentom;
10. zabezpečiť pre Nobell drevený uzamykateľný krytý stánok s rozmermi min. 2,5 m x 1, 7 m,
s označením loga spoluorganizátora;
11. zabezpečiť pre by NATURE drevený uzamykateľný krytý stánok s rozmermi min. 2,5 m x
1, 7 m, s označením loga spoluorganizátora;
12. zabezpečiť napojenie stánkov na elektrickú energiu;
13. zabezpečiť minimálne 25 ks pivných setov v čase od 12:00 hod. do 22:00 hod.;
14. zabezpečiť mobilné toalety pre návštevníkov podujatia a pre predajcov v min. počte 10 ks;
15. zabezpečiť zdravotnú službu počas podujatia;
16. zabezpečiť na podujatie pódium a moderátora;
17. zabezpečiť kultúrno-spoločenský program pre návštevníkov podujatia v podobe napr.
vystúpenia umeleckého súboru, hudobnej skupiny, tanečnej skupiny ap.;
18. zabezpečiť splnenie povinností k SOZA a zaplatiť poplatky SOZA za umelecké výkony
počas kultúrno-spoločenského programu dňa 29.9.2018.
B) Nobell sa v rámci spolupráce na podujatí zaväzuje:
1. z pozície odborného garanta osloviť min. 10 predajcov a výrobcov remeselného piva
z bratislavského regiónu s ponukou účasti na podujatí bez nároku na odplatu;
2. zabezpečiť si personál do dreveného stánku spoluorganizátora;

3. šíriť informácie o podujatí z vlastných informačných a propagačných kanálov.
C) by NATURE sa v rámci spolupráce na podujatí zaväzuje:
1. z pozície odborného garanta osloviť min. 10 predajcov a výrobcov remeselného piva
z bratislavského regiónu s ponukou účasti na podujatí bez nároku na odplatu;
2. zabezpečiť si personál do dreveného stánku spoluorganizátora;
3. šíriť informácie o podujatí z vlastných informačných a propagačných kanálov.
D) Komunikácia podľa tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú za
BRT: Zuzana Hrdličková (xxxxxxxxxx), za Nobell: Martin Miškov (xxxxxxxxxx) a za by
NATURE: Simona Princová (xxxxxxxxxx).
E) 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.
F) Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo zmluvných strán nie je povinná zaplatiť ostávajúcim
zmluvným stranám za akékoľvek plnenie poskytnuté na základe tejto zmluvy finančnú odplatu.
čl. IV. Zmluvná pokuta
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia podmienok tejto zmluvy či už zo strany
BRT, Nobell alebo by NATURE si môže ostávajúca zmluvná strana uplatniť zmluvnú pokutu
vo výške skutočne vynaložených nákladov.
čl. V. Trvanie a zánik zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 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 organizátor alebo spoluorganizátori 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.
čl. VI Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v šiestich 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 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, 25. 9. 2018

V Bratislave dňa, 25. 9. 2018

––––––––––––––––––––––––
Turizmus regiónu Bratislava
Ing. Tomáš Zajac
predseda krajskej organizácie

–––––––––––––––––––––––
Nobell, s. r. o.
Martin Miškov
konateľ

V Bratislave dňa, 25. 9. 2018

________________________
By NATURE, s. r. o.
Barbora Filipko
konateľ

