Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho podujatia
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len “zmluva”)

I. Zmluvné strany
Art Design Project, občianske združenie

Organizátor:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN :
(ďalej aj ako „organizátor“)

42 255 317
2023371306
Velehradská 7/a, 821 08 Bratislava
Ing. Zuzana Rattajová, riaditeľ
Tatra banka, a. s.
2927867223/1100
SK54 1100 0000 0029 2786 7223

a
Spoluorganizátor:
Mestská časť Bratislava - Petržalka
IČO:
00 603 201
2020936643
DIČ:
Sídlo:
Kutlíkova ul. č 17, 852 12 Bratislava
Zastúpený:
Ing. Vladimír Bajan, starosta
Bankové spojenie:
Číslo účtu / IBAN:
(ďalej aj ako „spoluorganizátor“)
Zmluva sa uzatvára za účelom určenia obsahu spolupráce zmluvných strán pri organizácii
kultúrno - spoločenského podujatia “Petržalské Marhuľové Slávnosti”.
II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii
kultúrneho podujatia „Petržalské Marhulové Slávnosti“ (ďalej aj ako „podujatie“).
Podujatie sa uskutoční dňa 22. júla 2017 na Námestí Republiky v Bratislave.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán
A/ Organizátor sa zaväzuje:
a) Dramaturgicky a organizačne pripraviť podujatie definované v Čl. II. tejto zmluvy.
b) Kontaktovať a kontrahovať vystavujúcich umelcov a účastníkov podujatia.
c) Produkčne zrealizovať podujatie definované v Čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom
termíne a na dohodnutom mieste.
d) Zabezpečiť dramaturgiu, produkciu a propagáciu podujatia.

e) Koordinovať priebeh podujatia a sprievodných aktivít.
f) Zabezpečiť odborné texty a ich redakčné spracovanie pre printové propagačné
materiály podujatia.
g) Zabezpečiť realizáciu grafického dizajnu a polygrafického spracovania
propagačných materiálov.
h) V rámci propagácie podujatia zabezpečiť prezentáciu spoluorganizátora vo
všetkých mediálnych výstupoch s uvedením jeho erbu v súlade s dizajn manuálom
spoluorganizátora.
i) Poskytnúť priestor na umiestnenie posteru s logom spoluorganizátora a priestor na
účasť a príhovor protokolárneho zástupcu spoluorganizátora na podujatí.
B/ Spoluorganizátor sa zaväzuje:
a) V primeranom rozsahu participovať na dramaturgickej príprave podujatia na
základe vzájomnej dohody s organizátorom.
b) V primeranom rozsahu participovať na organizačnej príprave a realizácii
podujatia.
c) Zabezpečiť účasť a príhovor svojho protokolárneho zástupcu na podujatí.
d) Poskytnúť poster s erbom spoluorganizátora za účelom jeho umiestnenia
v priestore realizácie podujatia.
e) Zabezpečiť propagáciu podujatia na svojej webovej a FB stránke.
f) Zabezpečiť propagáciu podujatia v Petržalských novinách.
g) Poskytnúť organizátorovi súčinnosť pre potreby propagácie podujatia,
predovšetkým poskytnutie dizajn manuálu v elektronickej podobe.
h) Podieľať sa na priamych finančných nákladoch podujatia v celkovej sume 7.000.EUR (suma je konečná).
Zmluvné strany sa zaväzujú k poskytovaniu vzájomnej súčinnosti 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.

IV. Platobné podmienky
1. Konečná dohodnutá suma, ktorou spoluorganizátor prispeje na podujatie je 7.000.- EUR,
slovom: sedemtisíc Eur. Suma je konečná. V prípade, ak náklady na organizáciu podujatia
presiahnu konečnú dohodnutú sumu, ktorou spoluorganizátor prispeje na organizáciu
podujatia, znáša všetky tieto náklady výlučne organizátor, s čím organizátor podpisom
tejto zmluvy vyslovuje svoj bezvýhradný súhlas.
2. Spoluorganizátor uhradí organizátorovi dohodnutý príspevok do 15 kalendárnych dní od
realizácie podujatia.

V. Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpise organizátor dostane
dva rovnopisy a spoluorganizátor štyri.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomného dodatku, po
dohode oboch zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
6. Spoluorganizátor nie je povinný použiť súťažné postupy podľa zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov keďže predmetom zmluvy je poskytnutie služby organizátorom podujatia podľa
§5 ods.3 písm.d) predmetného zákona .

V Bratislave, ..................................

______________________
Organizátor
Art Design Project, o. z.
Ing. Zuzana Rattajová
riaditeľ

___________________________
Spoluorganizátor
Mestská časť Bratislava - Petržalka
Ing. Vladimír Bajan
starosta

