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ÚEZ č. 70/2022

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. Rudolf Kusý, starosta
kontaktná osoba:
Ing. Tomáš Hanulík, mobil:
kultura@banm.sk
IČO:
00 603 317
DIČ:
2020887385
(ďalej v texte ako „MČ“)

0903

899 777,

e-mail:

a
EKO - podnik verejnoprospešných služieb
sídlo:
Halašova 20, 832 90 Bratislava
zastúpený:
JUDr. Daniel Hulín, poverený výkonom funkcie riaditeľa
IČO:
DIČ:
(ďalej v texte ako „EKO“)

2020887022

a
POLUS, a.s.
sídlo:
zastúpený:

Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
Adrian Bódis- predseda predstavenstva,
Tomáš Kročka- člen predstavenstva
IČO:
35 906 294
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3456/B
(ďalej v texte ako „VIVO! Bratislava“)
a
O.Z. Novomešťan – dobrý sused Karči
sídlo:
Vajnorská 98/H, 831 04 Bratislava
zastúpený:
Ing. Erika Farenzenová
kontaktná osoba:
Ing. Erika Farenzenová, mobil: 0911 105 556,
e-mail: erika.farenzenova@novomestan.sk
IČO:
529 876 04
DIČ:
2121348592
(ďalej v texte ako „OZN “), a
(ďalej v texte spolu aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
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1. MČ a VIVO! Bratislava je organizátorom akcií s názvom “ Novomestský VIVO! Beh
2022“ – športové podujatia určené všetkým vekovým kategóriám, ktoré sa budú konať
počas roka 2022 v priestoroch areálu Kuchajda, ktorý má zverený do správy EKO (ďalej
v texte ako „akcia“).
2.
MČ, VIVO! Bratislava a OZN majú záujem na podpore akcie ako partneri formou
podpory a spolupráce na organizovaní akcie. EKO súhlasí s konaním akcií v areáli Kuchajdy.
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:
1.1 povinnosti VIVO! Bratislava na vlastné náklady :
a) nákup štartovacej brány
b) zabezpečenie vlajok a lehátok VIVO
c) bannery (zábrany), pásku a vyznačenie priestoru
d) nafukovací stan VIVO
e) zabezpečenie zdravotníckej služby
f) štartovný balík 300ks/ beh a poháre a ceny pre víťazov
g) príprava detskej zóny a odmien pre deti (MATTEL)
h) zabezpečenie Dja
i) ozvučenie (celá zostava)
j) zabezpečenie tímu na organizáciu
k) zabezpečenie časomiery a štartovných čísel
1.2 povinnosti MČ na vlastné náklady:
b) moderátor
c) zabezpečenie areálu Kuchajdy
1.3 povinnosti EKO na vlastné náklady:
a) neposkytnutie areálu Kuchajdy (resp. časti kde sa koná akcia) inému subjektu
počas konania akcie
1.4. povinnosti OZN
a) zabezpečenie aktivít pre deti
Článok III. Doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od účinnosti zmluvy, t.j. od 17.3.2022 do
31.12.2022 (vrátane).
2. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
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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 pomery z tejto zmluvy
vyplývajúce a touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu.
3. 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.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu.
MČ dostane 3 vyhotovenia zmluvy, 1 vyhotovenie zmluvy dostane VIVO! Bratislava, 1
vyhotovenie zmluvy dostane OZN a 1 vyhotovenie EKO.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa 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.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

Za MČ:
V Bratislave dňa 17.3.2022

Za VIVO! Bratislava
V Bratislave dňa 22.3.2022

____________________________
Miestny úrad Nové Mesto
Mgr. Rudolf Kusý, starosta, v. r.

_____________________________
POLUS, a.s.
Adrian Bódis, predseda predstavenstva, v. r.

________________________________
POLUS, a.s.
Tomáš Kročka, člen predstavenstva, v. r.
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Za EKO:
V Bratislave dňa 17.3.2022

Za OZN
V Bratislave dňa 17.3.2022

____________________________
EKO - podnik

_______________________________
O.Z. Novomešťan – dobrý sused Karči
Ing. Erika Farenzenová, v. r.

JUDr. Daniel Hulín, poverený výkonom

funkcie riaditeľa, v. r.
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