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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII 
 

uzatvorená medzi: 

 

 

čl. I. 

Zmluvné strany 

 

partner:   Turizmus regiónu Bratislava  

právna forma:  krajská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:   Sabinovská 16, 820 05  Bratislava, SR 

zastúpený:  JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 

IČO:    42259967 

DIČ:    2023476565 

bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 

číslo účtu:   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR 

 

(ďalej aj „partner“) 

    

a 

 

organizátor:  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
právna forma:  príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy 

so sídlom:   Židovská 1, 811 04 Bratislava, SR  

zastúpený:  Ing. Vladimír Grežo 

IČO:    30 794 544 

DIČ:    2021795358 

IČ DPH:                     SK2021795358 

bankové spojenie:   

číslo účtu:    SK0509 0000 0000 5028001024  

 

(ďalej aj „organizátor“ alebo „BKIS“) 

 

   

 

 

uzatvárajú v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovnú 

zmluvu : 
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čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Jednou z hlavných úloh BKIS ako príspevkovej organizácie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy je podľa Zriaďovacej listiny zabezpečovanie a 

sprístupňovanie kultúrnych a  vzdelávacích podujatí ako aj vytváranie podmienok pre 

rozvoj spoločenského života, kultúry a zabezpečenie jej dostupnosti pre širokú 

verejnosť. 

2. Cieľom organizácie Turizmus regiónu Bratislava je najmä posilniť a zatraktívniť 

cestovný ruch v kraji, prilákať väčšie množstvo turistov a zvýšiť  kvalitu 

poskytovaných služieb. 

3. Účelom tejto zmluvy je podporiť najväčší letný festival organizovaný BKIS na území 

mesta Bratislavy.  

 

čl. III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

A. BKIS sa zaväzuje v rámci spolupráce: 

1. komplexne po organizačnej a technickej stránke zorganizovať dňa 14.-15.09.2014 na 

Hlavnom námestí v Bratislave kultúrne podujatie a poskytnúť partnerovi prezentačný 

priestor na propagáciu; 

2. priopagovať partnera v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností Bratislava 2014 

(od 15.08 do 15.09.2014) nasledovným spôsobom: 

a) umiestniť na tribúne podujatia na dobre viditeľnom mieste logo partnera, 

b) uviesť partnera ako partnera podujatia vo všetkých printových a mediálnych 

výstupoch,  

c) zabezpečiť outdoorovú, indoorovú a printovú kampaň - umiestnenie loga partnera 

nasledovne: 

 na citylightoch v meste Bratislava (67 ks) 

 v bulletinoch k podujatiu (5000 ks) 

 v mediálnych a printových výstupoch k podujatiu (tlačová správa a PR 

články) 

 v priestoroch konania podujatia podľa vzájomnej dohody organizátora a 

partnera 

3. zachovať logo partnera, farbu a typ písma v súlade s predlohou dodanou partnerom; 

4. predložiť partnerovi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy  

návrh realizačného riešenia zvolenej propagácie; 

5. dodržať všetky a akékoľvek príslušné právne predpisy v súvislosti s organizovaním 

kultúrnych podujatí; 

6. dodať partnerovi monitoring propagácie vrátane fotografického materiálu po ukončení 

podujatia ako prílohu faktúry; 

 



 

Strana 3 z 4 

 

B. Partner sa zaväzuje: 

1. dodať organizátorovi podklady potrebné pre propagáciu (logo v elektronickej podobe 

a dizajn manuál loga) bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy; 

2. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie s organizátorom bez zbytočného 

odkladu; 

3. šíriť informácie o podujatí Kultúrne leto a hradné slávnosti Bratislava 2014 

z vlastných informačných a propagačných kanálov; 

4. podporovať na svojej úrovni realizáciu a propagáciu podujatia Kultúrne leto a hradné 

slávnosti Bratislava 2014 využitím všetkých poskytnutých možností z pozície 

partnera, umiestniť logo organizátora na oficiálnej internetovej stránke 

www.tourismbratislava.com; 

5. zabezpečiť prezentáciu destinácie Bratislavský región v dňoch 14.9. a 15.9. 2014 

počas programu v „Šapitó“ na Hlavnom námestí v Bratislave; 

6. podporiť priebeh a realizáciu kultúrnych podujatí, ktoré sú súčasťou programu 

podujatia Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava 2014 v období od 15.8. do 15.9. 

2014; 

7. poskytnúť organizátorovi súčinnosť pri realizovaní predmetu tejto zmluvy; 

8. zaplatiť finančnú čiastku podľa čl. IV tejto zmluvy; 

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. 

 

 

čl. IV. 

Odmena a platobné podmienky 

1. Konečná dohodnutá cena organizátorovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa 

článku III. bod A. tejto zmluvy je 3.000 ,- EUR (slovom: tritisíc EUR). Organizátor nie je 

platiteľom DPH. 

2. Partner sa zaväzuje uhradiť cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového 

dokladu – faktúry. Faktúru vystaví organizátor za plnenie podľa článku III. bod A tejto 

zmluvy vo výške 3.000,- EUR (slovom: tritisíc EUR) po skončení podujatia (t.j. 

15.09.2014) so splatnosťou 14 dní. Súčasťou faktúry je preberací protokol o realizácii 

vykonaných prác uvedených v článku III. bod A tejto zmluvy vrátane fotografického 

materiálu. 

3. Faktúra  musí  obsahovať  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  podľa  § 10  zákona        

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre 

budú uvedené nesprávne údaje alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti 

a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová 

lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry partnerovi. 

 

 

 

http://www.tourismbratislava.com/
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čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Akúkoľvek komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou budú zabezpečovať kontaktné 

osoby, a to: za partnera Daniela Chrančoková -  

daniela.chrancokova@tourismbratislava.com a za organizátora Ing. Karol Gulčík – 

k.gulcik@bkis.sk. 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  dva 

rovnopisy.  

3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a 

Občianskeho zákonníka. 

5. V prípade, že partner, alebo organizátor nedodržia dohodnuté podmienky zmluvy, môžu 

partner, alebo organizátor od tejto zmluvy odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy riadia Obchodným zákonníkom. 

6. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými 

právnymi predpismi. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva 

bola uzatvorená slobodne, vážne a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

 

 

V Bratislave,  dňa 13.8.2013              V Bratislave,  dňa 13.8.2013 

   

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––     ––––––––––––––––––––––– 

           za partnera                 za organizátora       

    JUDr. Ivo Nesrovnal                Ing. Vladimír Grežo 

predseda krajskej organizácie                                                        riaditeľ BKIS 

 


