Zmluva
o spolupráci pri zabezpečení účasti na veľtrhu Slovakiatour 2012
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami :

Poskytovateľ:
Sídlo :
Štatutárny zástupca:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, Bratislava
Ing. Pavol Frešo, predseda
36063606
OTP banka Slovensko, a.s.
8225984/5200
(ďalej len „BSK alebo poskytovateľ“)

a
Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO:
006 03 481
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. Bratislava
Číslo účtu:
6327-012/0200
(ďalej len „spoluvystavovateľ“)

za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok 1
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie účasti spoluvystavovateľa a jeho prezentácie a propagácie
v rámci expozície BSK na 18. medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2012 , ktorý
sa bude konať v dňoch 19. januára – 22. januára 2012 v priestoroch areálu Incheba Expo Bratislava.
2. Poskytovateľ Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len „BSK“) je oficiálnym garantom za Bratislavský
kraj a hlavným koordinátorom reprezentácie Bratislavského kraja na veľtrhu Slovakiatour 2012
Bratislava.
3. Expozícia Bratislavského samosprávneho kraja poskytuje rovnocenný prezentačný priestor pre
prirodzené regióny Bratislavského kraja, pre spoluvystavovateľa , pre okresné mestá Malacky, Pezinok
a Senec.

Článok 2
Platobné podmienky
1. Hodnota spoluvystavovateľského poplatku ako podielu na nákladoch za účasť spoluvystavovateľa je
750,- EUR (slovom: sedemstopäťdesiať EUR).
2. Spoluvystavovateľ ako odplatu za poskytnuté služby zabezpečí v hodnote 750,- EUR (slovom
sedemstopäťdesiat EUR) rovnaký prezentačný priestor s rovnakým rozsahom služieb pre BSK na
expozícii spoluvystavovateľa, Bratislavy na výstave Ferien Messe Viedeň 2012, ktorá sa bude konať
v dňoch 12.-15.01.2012 vo Viedni .

Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Práva a povinnosti BSK:
a) BSK sa zaväzuje písomne informovať spoluvystavovateľao podmienkach účasti na veľtrhu.
b) BSK sa zaväzuje zabezpečiť registráciu spoluvystavovateľa na veľtrhu a jeho zápis do katalógu
veľtrhu v rozsahu bezplatného zápisu.
c) BSK sa zaväzuje poskytnúť spoluvystavovateľovi v rámci svojho prezentačného stánku dva (2)
informačné pulty s grafickým spracovaním nápisov na pulty, prislúchajúci rokovací priestor, dva
(2) vystavovateľské preukazy.
d) BSK si vyhradzuje právo umiestnenia spoluvystavovateľa v rámci stánku a stanovenia
podmienok prezentácie.
2. Práva a povinnosti spoluvystavovateľa:
a) Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť BSK, jeho propagáciu a prezentáciu na výstave
Ferien Messe Viedeň 2012, ktorá sa bude konať v dňoch 12. 1 – 15. 01. 2012 vo Viedni
v rozsahu, v akom je zabezpečená účasť hlavného mesta na veľtrhu Slovakiatour 2012 podľa tejto
zmluvy.
b) Spoluvystavovateľ sa zaväzuje písomne informovať BSK o podmienkach účasti na veľtrhu Ferien
Messe Viedeň 2012
c) Spoluvystavovateľ sa zaväzuje poskytnúť BSK v rámci svojho prezentačného stánku na výstave
Ferien Messe Viedeň dva (2) informačné pulty s grafickým spracovaním nápisov na pulty,
prislúchajúci rokovací priestor, dva (2) vystavovateľské preukazy.
d) Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zabezpečiť registráciu BSK na veľtrhu a jeho zápis do katalógu
veľtrhu v rozsahu bezplatného zápisu.
e) Spoluvystavovateľ sa zaväzuje dodržiavať organizačný poriadok veľtrhu Slovakiatour 2012 a
jednotný dizajn prezentačného stánku. Všetky iné grafické riešenia nad rámec štandardného
označenia je povinný vopred odsúhlasiť s BSK.
f) Spoluvystavovateľ sa zaväzuje hradiť z vlastných prostriedkov ostatné náklady spojené so svojou
účasťou na veľtrhu Slovakiatour 2012 a to najmä: ďalšie preukazy, vstupenky, katalógy, kvety,
fotografie, náklady spojené s grafikou nad rámec štandardného označenia pultu, občerstvenie
a pod.

Článok 4
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti v zmysle § 47 a Občianskeho
zákonníka do 22. 1. 2012.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná, alebo

c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. BSK a spoluvystavovateľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, ak niektorá zo zmluvných strán
poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná nápravu. Účinky
odstúpenia nastanú dňom keď prejav vôle jednej zmluvnej strany o odstúpení bude doručený druhej
zmluvnej strane.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že spoluvystavovateľ má právo pred začiatkom veľtrhu písomne stornovať
svoju účasť. Účinky storna nastanú, keď prejav vôle spoluvystavovateľa bude doručený BSK.
5. V prípade, že spoluvystavovateľ stornuje svoju účasť na veľtrhu Slovakiatour 2012, zaväzuje sa
písomným oznámením o storne uhradiť na základe faktúry BSK stornovací poplatok vo výške 100 %
poplatku, t.j. 750,- EUR (slovom sedemstopäťdesiat EUR).

Článok 5
Osobitné ustanovenia
1. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za spoluvystavovateľa je Ing. Michaela Potočárová.
Kontaktnou osobou za BSK je Ing. Andrea Orelová.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti, ktoré
by mohli mať vplyv na riadne plnenie zmluvy.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej
republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode obidvoch zmluvných strán.
3. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom spoluvystavovateľ
obdrží dve (2) vyhotovenia a BSK štyri (4) vyhotovenia.
4. Hlavné mesto SR, Bratislava berie na vedomie uzatvorenie tejto zmluvy s Bratislavským samosprávnym
krajom ako orgánom verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „ prevažujúci verejný záujme nad
obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej
zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa
týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom BSK a štátu za účelom zvyšovania
transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto
skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej
všetkých príloh a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje,
obchodné tajomstvo, fakturačné údaje...)na internetovskej stránke Bratislavského samosprávneho kraja
za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi.
Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.“
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni jej
zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne výhrady,
čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
Bratislave dňa ....................2011

Za Hlavné mesto SR Bratislavu

Za Bratislavský samosprávny kraj

...................................................
doc. RNDr.Milan Ftáčnik, CSc.
primátor

.....................................................
Ing. Pavol Frešo
predseda

