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Zmluva o spoluprÆci Ł. UEZ .L...i../zozz
uzatvorenÆv zmysle ustanovenia 269 ods. 2 ObchodnØho zÆkonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

MestskÆŁasť Bratislava—NovØ Mesto
so sídlom: JunÆcka 1, 832 91 Bratislava
zastœpený: Mgr. Rudolf Kusý, starosta
I¨ O: 00 603 317
DI¨ : 2020887385
bankovØspojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Łíslo œŁtu: SK 0856000000001800347007
(d‘alej v texte ako „zÆujemca“)

ZÆujemca:

Lakeside Office 1, a.s.
TomÆšikova 64, 831 04 Bratislava
35 889 063
Okresný sœd Bratislava I, oddiel Sa, vložka Ł. 3349/B
Ing. Martina ZacharovÆ- Łlen predstavenstva, a Mgr. Martin Šmigura
predseda predstavenstva
silvia.rengelova@wood.com
kontakt:
5K2021836597
I¨ DPH:
SlovenskÆsporiteľňa, as.
BankovØ spojenie:
SK8O 0900 0000 0001 7830 4642
¨ íslo œŁtu:
(d‘alej v texte ako „poskytovateľ“)
(obaja d‘alej v texte aj ako „zmíuvnØstrany“)

Poskytovatel:
Sídlo:
I¨ O:
Zapísaný v:
Zastœpený:

Preambula
ZÆujemca je organizÆtorom podujatia s nÆzvom „Kultœrne leto 2022 v Novom Meste“, ktorØ
1.
sa bude konať v dňoch od 29.6.2022 do 03.09.2022 a ktorØ møže pozostÆvať z róznych Łiastkových
akcií kultœrnych a spoloŁenských podujatí, a to na róznych miestach katastrÆlneho œzemia zÆujemcu
— najmä, nie však výluŁne Kuchajda, lesopark na PartizÆnskej lœke, letnØ hudobnØ koncerty v parku na
RaŁianskom mýte, noŁnØ kino v amfiteÆtri na Kuchajde, a pod., priŁom jednou z Łiastkových akcií
Kultœrneho leta je o.i. aj ŁiastkovÆakcia „LetnØ kino na Kuchajde (ďalej v texte podujatie oznaŁovanØ
ako „Kultœrne Ieto“).
-

Poskytovatel‘ mÆ zÆujem v rozsahu povinností stanovených touto zmluvou podporovať
2.
organizÆciu Kultœrneho leta, a to konkrØtne Łiastkovej akcie „LetnØ kino na Kuchajde“, ktorÆsa bude
konať vždy každœ stredu a sobotu poŁas trvania Kultœrneho eta, prostredníctvom zabezpeŁenia
kinoprojekcie, a to v poŁte kinoprojekcií 20 v hodnote maximÆlne 6 800,- € (d‘alej v texte „LetnØ
kino“); prípadne ďalších akcií v rÆmci Kultœrneho leta, osobitne dohodnutých medzi zmluvnými
stranami, v prípade, ak predmetnÆ Łiastka za kinoprojekcie nebude dosiahnutÆ, napr. z døvodu
nerealizovania kinoprojekcie v spojitosti s nevhodnými poveternostnými podmienkami (d‘alej v texte
„Akcie Kultœrneho Ieta“). Pre vylœŁenie pochybností, celkovÆvýška finanŁnej podpory poskytovatel‘a
na Akcie Kultœrneho leta (vrÆtane LetnØho kina) bude najviac 6 800,- € .
Poskytovatel‘ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že svoje povinnosti v zmysle predmetu tejto
3.
zmluvy v Łasti LetnØho kina zabezpeŁí prostredníctvom spoloŁnosti LASA Live And Studio Acoustics
s r.o., So sídlom: Jozefa Hagaru 19, 831 51 Bratislava, I¨ O: 45 496 544 priŁom za uvedenØ povinnosti
zodpovedÆtak, ako keby to vykonÆval sÆm.
—

4.
ZmluvnØ strany pre odstrÆnenie akýchkol‘vek pochybností zhodne vyhlasujœ, že poskytovatel‘
sa na zÆklade tejto zmluvy nepovažuje za usporiadatel‘a verejnØho kultœrneho podujatia podl‘a zÆkona
¨ . 96/1991 Zb. o verejných kultœrnych podujatiach.

¨ lÆnok I. ÚŁel zmluvy

Ú¨ elom tejto zmluvy je upraviť vzÆjomnØ prÆva a povinnosti zmluvných strÆn pri spoluprÆci
spoŁívajœcej:
v bezodplatnej propagÆcií poskytovateľa (jeho loga), ako partnera zÆujemcu na podujatí
a)
Kultœrne leto organizovanom zÆujemcom a
b)
v bezodplatnej podpore podujatia Kultœrne leto zÆujemcu poskytovatel‘om, najmÆ
zabezpeŁením kinoprojekcie LetnØho kina a prípadných Akcií Kultœrneho leta v zmysle preambuly
bodu 2. tejto zmluvy.

¨ lÆnok II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvyje v Łasti kinoprojekcia LetnØho kina:
povinnosť poskytovateľa, v sœlade s platnými prÆvnymi predpismi, zabezpeŁiť pre zÆujemcu
1.1
kinoprojekciu LetnØho kina pod holým nebom, ktorÆv sebe zahłňa najmä, nie však výluŁne:
a) dodanie projektora a plÆtna v rozmeroch 6 m x 4 rn,
b) zaškolenœ obsluhu k dodanØmu premietaciemu projektoru,
c) v spoluprÆci so zÆujemcom vyhotovenie ponuky filmových titulov, ktorØ budœ premietanØ v rÆmci
LetnØho kina, a to vrÆtane vysporiadania všetkých autorských prÆv k týmto filmovým titulom
(dielam), a to najnesk6r ku dňu ich samotnØho premietania,
1.2
poskytovatel‘ sa zaväzuje znÆšať aj všetky pracovnØ nÆroky osoby/osöb podľa bodu 1 podbod
1.1. písm. b) tohto ustanovenia tejto zmluvy, ktorØ budœ samotnØ premietanie filmových titulov
rea lizovať,
poskytovatel‘ sa zaväzuje zabezpeŁiť kinoprojekciu dvakrÆt týždenne, a to každœ stredu
1.3
a každœ sobotu, a to v poŁte kinoprojekcií 20,
1.4
v prípade nepriaznivØho poŁasia je zÆujemca oprÆvnený požadovať zabezpeŁenie
kinoprojekcie na najbližší nÆhradný deň a poskytovatel‘ je povinný zabezpeŁiť kinoprojekciu v tento
nÆhradný termín,
miestom zabezpeŁenia LetnØho kina je amfiteÆter prírodnØho kœpaliska Kuchajda, Bratislava
1.5
NovØ Mesto,
poskytovatel‘ sa zaväzuje, že bude dodržiavať povinnosti vyplývajœce mu z prÆvnych
1.6
predpisov týkajœcich sa ochrany pred požiarmi a bezpeŁnosti a ochrane zdravia pri prÆci
a o povinnosti ich dodržiavania pouŁí aj osoby uvedenØ v bode 1.1 písm. b) tejto zmluvy. V prípade
porušenia týchto povinností zodpovedÆ poskytovatel‘ zÆujemcovi za vzniknutœ škodu maximÆlne do
výšky 7 000,- C.
—

2. Predmetom tejto zmluvy sœ d‘alej povinnosti zÆujemcu:
vyrobiť max. 2 logÆ poskytovatel‘a, v rozmeroch minimÆlne 60 x 120 cm, na zÆklade osobitnej
a)
dohody zmluvných strÆn, a to na zÆklade vizualizÆcie dodanej zo strany poskytovatel‘a pred podpisom
tejto zmluvy,
propagovať poskytovatel‘a, konkrØtne vyrobenØ logo podľa písm. a) tohto bodu tohto ŁlÆnku
b)
zmluvy, ako partnera zÆujemcu poŁas trvania Kultœrneho Ieta, a to na pódiu amfiteÆtra na Kuchajde,
propagovať poskytovatel‘a ním dodanØ logo, ako partnera Kultœrneho leta, na vybraných
c)
letÆkoch, plagÆtoch, v inzercii zÆujemcu, a to na zÆklade osobitnej dohody zmluvných strÆn,
poskytnœť priestor na prezentÆciu poskytovatel‘ovho krÆtkeho promofiimu v rozsahu do 30
d)
sekœnd, preci každou jednotlivou kinoprojekciou poŁas konania LetnØho kina,
—

uverejniť pod‘akovanie poskytovatelovi za jeho Łinnosť v septembrovom vydaní Łasopisu
e)
zÆujemcu Hlasu NovØho Mesta,
umiestniť ogÆposkytovatel‘a na sociÆlnej sjeti facebook a na webovej strÆnke www.banm.sk.
f)
-

Poskytovatel‘ prehlasuje, že mu je vopred znÆme, že kinoprojekcia LetnØho kina, ktorœ
3.
zabezpeŁuje, je bezplatnÆ. Poskytovateľovi a osobÆm, ktorØzabezpeŁujœ kinoprojekciu LetnØho kina,
sa zakazuje vyberať akØkoľvek finanŁnØ Łiastky, ktorØ by boli oznaŁenØ ako vstupnØ alebo príspevok
na kinoprojekciu alebo príspevok na akýkoľvek œŁel a/alebo aj bez urŁenØho œŁelu použitia.

¨ lÆnok III. Doba trvania zmluvy, ukonŁenie zmluvy

1.

TÆto zmluva sa uzatvÆra na dobu urŁitœ odo dňa jej œŁinnosti do 03.09.2022.

2.

Platnosťtejto zmluvyje možnØ ukonŁiťaj kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strÆn.

V prípade, ak ktorÆkoľvek zo zmluvných strÆn nesplní svoju povinnosť uvedenœ v Łi. Ii. tejto
3.
zmiuvy, je druhÆ zmluvnÆ strana oprÆvnenÆ od tejto zmiuvy odstœpiť. V prípade nespinenia
povinností poskytovateľa uvedených v bode 1. ŁlÆnku II tejto zmluvy a nÆslednØho odstœpenia od
zmluvy zÆujemcom, je poskytovatel‘ povinný nahradiť zÆujemcovi hodnotu vyrobenØho loga
poskytovateľa v plnej výške ako zmluvnœ pokutu.

ZmluvnØ strany berœ na vedomie, že pri ukonŁení tejto zmluvy nie sœ dotknutØ tle jej
ustanovenia, z ktorých povahy vyplýva a je zrejmØ, že majœ byť platnØ a œŁinnØ aj po jej ukonŁení,
vrÆtane ustanovení týkajœcich sa splnenia zÆväzkov, prípadných zmiuvných pokœt a prípadnej
nÆhrady škody.

4.

¨ lÆnok IV. PrÆva a povinnosti zmluvných strÆn
ZmluvnØ strany sœ povinnØ vzÆjomne si poskytovať potrebnœ sœŁinnosť a podklady
1.
k zabezpeŁeniu œŁelu tejto zmluvy a zaväzujœ sa konať tak, aby nebol œŁel tejto zmluvy zmarený, Łi už
konaním ktorejkolvek zmluvnej strany, alebo akoukoľvek treťou osobou.
ZÆujemca podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že poskytovateľ už poskytol zÆujemcovi
2.
vizualizÆciu svojho loga urŁenØho na jeho výrobu v zmysle povinností uvedených v tejto zmluve.
Poskytovatel‘ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že zÆujemca je oprÆvnený umiestniť logo
3.
poskytovatel‘a na pódiu amfiteÆtra na Kuchajde na vhodnom a viditel‘nom mieste.

Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že vlastní všetky prÆva sœvisiace s jeho
logom a že je oprÆvnený logo používať a zÆujemca je oprÆvnený logo použiť v zmysle tejto zmluvy.

4.

¨ lÆnok V. ZÆvereŁnØ ustanovenia
1. Pokial‘ nie je v tejto zmluve dohodnutØ inak, nadia sa prÆvne pomery z tejto zmluvy vyplývajœce a
touto zmluvou neupravenØ príslušnými ustanoveniami ObchodnØho zÆkonníka a dalšími príslušnými
prÆvnymi predpismi platnými na œzemí SR.

2. Pre doruŁovanie písomností platí, že pri osobnom doruŁovaní sa zÆsielka považuje za doruŁenœ
okamihom jej odovzdania œŁastníkovi, ktorý je jej adresÆtom (d‘alej v texte ako „adresÆt“), prípadne
okamihom bezdóvodnØho odopretia jej prevzatia adresÆtom a pri doruŁovaní poštou sa zÆsielka
-3-

považuje za doruŁenœ uplynutím tretieho pracovnØho dňa nasledujœceho po jej odovzdaní na
poštovœ prepravu.
3. Za písomný prejav sa považuje aj e-mailovÆforma komunikÆcie, ktorÆje taktiež pre obidve strany
prÆvne zÆväznÆ, s výnimkou ukonŁenia tejto zmiuvy.

4.

AkØkolvek zmeny a dopinky k tejto zmluve vyžadujœ vždy písomnœ formu.

5. Pokial‘ sa niektorØ ustanovenia tejto zmluvy stanœ neplatnými, nestrÆca platnosť zmluva ako
ceiok. ZmiuvnØ strany sa zaväzujœ takØto neplatnØ ustanovenia nahradiť novými ustanoveniami,
ktorØ budœ vyjadrovať vóYu zmluvných strÆn.

6. TÆto zmluva je vyhotovenÆ v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každØ mÆ piatnosť originÆlu.
ZÆujemca dostane štyri (4) vyhotovenia zmluvy a poskytovateľ jedno (1) vyhotovenie zmluvy rovnakej
platnosti a zÆväznosti.
7. TÆto zmluva nadobœda platnosť dňom podpisu zmluvných strÆn a œŁinnosť dňom nasiedujœcim
po dni zverejnenia na webovom sídle objednÆvateľa v zmysie ust. 47a ods. 1 zÆkona Ł. 40/1964 Zb.
ObŁiansky zÆkonník v spojení s ust. 5a zÆkona Ł. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informÆciÆm
a o zmene a doplnení niektorých zÆkonov v znení neskorších predpisov.
8. ZmluvnØ strany vyhiasujœ, že si tœto zmluvu pred podpisom preŁítali, jej obsahu porozumeii a na
znak sœhiasu s jej obsahom ju viastnoruŁne podpísaii.

V Bratisiave dňa 21.6.2022

V Bratislave dňa

Poskytovatel‘:

ZÆujemca:

Lakeside Office 1, a.s.
Ing. Martina ZacharovÆ
Łlen predstavenstva

;kÆ
Mgr. Ruddlfl‘(usý
starosta

Lakeside cfice 1, as.
Mgr. Martin Šmigura
predseda predstavenstva
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