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ÚEZ č. 207/2019

Zmluva o spolupráci
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:
Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
sídlo:
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
kontaktná osoba:
Ing. Tomáš Hanulík, mobil: 0903 899 777, e-mail:
kultura@banm.sk
IČO:
00 603 317
DIČ:
2020887385
(ďalej v texte ako „MČ“)

a
ATRIOS real estate s.r.o.
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpený:
kontaktná osoba:

Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava
50337238
2120293802
Ing. Peter Kysela
Mgr.
Hana
Baňacká,
0917
hana.banacka@atrios.sk

245 000,

e-mail:

(ďalej v texte ako „Atrios“)
(ďalej v texte spolu aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
1.
MČ je organizátorom akcie s názvom „Záver kultúrneho leta na Kuchajde 2019“, ktoré
sa bude konať v areáli jazera Kuchajda v Bratislave dňa 7.9.2019 v čase od 10:00 – 22:00 hod.
2. MČ, a Atrios majú záujem na podpore akcie ako partneri formou podpory
a spolupráce na organizovaní akcie.
Článok I. Účel zmluvy
Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri
spolupráci zmluvných strán na organizovaní a podpore akcie.
Článok II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy sú vo vzťahu k spoluorganizovaniu a partnerstve na akcii:
1.1 povinnosti ATRIOS na vlastné náklady:
a) v rámci detského programu zabezpečiť maľovanie na tvár, tvorivé dielne,
fotostenu s rekvizitami, cukrovú vatu ZDARMA, lukostreľbu

-1-

ÚEZ č. 207/2019

1.2 povinnosti MČ na vlastné náklady:
a) zabezpečiť plochu na umiestnenie stánku ATRIOS s logom, prípadne
zapožičanie stolov, stoličiek.
b) umiestnenie loga Atrios na propagačné materiály a letáky (tlačené aj
elektronické) týkajúce sa podujatia
Článok III. Doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do 7.9.2019
(vrátane).

2.

Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť aj kedykoľvek písomnou dohodou
zmluvných strán.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytovať potrebnú súčinnosť a
podklady k zabezpečeniu účelu tejto zmluvy a zaväzujú sa konať tak, aby nebol účel
tejto zmluvy zmarený, či už konaním ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo
akoukoľvek treťou osobou.
Článok V. Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z tejto zmluvy

2.
3.
4.

5.

6.

vyplývajúce a ako aj práva a povinnosti touto zmluvou neupravené príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi
platnými na území SR.
Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu.
Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými, nestráca platnosť
zmluva ako celok. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné ustanovenia nahradiť
novými ustanoveniami, ktoré budú vyjadrovať vôľu zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť
originálu. MČ dostane 4 vyhotovenia zmluvy a ATRIOS 1 vyhotovenie zmluvy;
rovnakej platnosti a záväznosti.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle MČ v zmysle ust. § 47a ods. 1
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 28.08.2019

V Bratislave dňa 28.08.2019

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
MČ

Mgr. Hana Baňacká, v.r .
ATRIOS
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