Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi:
medzi zmluvnými stranami
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná v
3429/B

HB REAVIS Slovakia a.s.
Prievozská 4, 821 09 Bratislava
Ing. Slavomír Jankovič, predseda predstavenstva
31 346 065
2007170001/8130
Citybank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
2020852449
SK2020852449
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo

(ďalej len „HB REAVIS“)
a
Obchodné meno:
Sídlo
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
VÚB, a.s. Bratislava
6327-012/0200
00 603 481
2020372596

(ďalej len „Hlavné mesto“)
(ďalej HB REAVIS a Hlavné mesto spoločne aj ako „zmluvné strany“)
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. HB REAVIS a Hlavné mesto majú záujem zúčastniť sa konferencie/ výstavy MIPIM v Cannes
v dňoch 6.- 9. marca 2012 (ďalej ako „výstava“). Predmetom výstavy je prezentácia realitného
trhu. HB REAVIS má na výstave prenajatý priestor za účelom umiestnenia výstavného stánku
a následnej prezentácie.
2. Hlavné mesto je organizátorom podujatia „Bratislavský majáles“, ktorý sa bude konať v Bratislave
v dňoch 04.-06. mája 2012 (ďalej ako „majáles“).
3. Za účelom vzájomnej spolupráce zmluvných strán pri prezentácii HB REAVIS a Hlavného mesta
na výstave a majálese uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu o spolupráci.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán na výstave
1. HB REAVIS poskytne Hlavnému mestu časť výstavného stánku o výmere 12 m2 spolu
s príslušenstvom za účelom prezentácie Hlavného mesta na výstave. Presná špecifikácia časti
výstavného stánku, ktorú poskytne HB REAVIS Hlavnému mestu tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.
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2. Príslušenstvom sa rozumie najmä kancelársky nábytok
pultu, konferenčného stolíka a šiestich kancelárskych stoličiek.

pozostávajúci

z prezentačného

3. Náklady súvisiace s prenájmom plochy pod výstavným stánkom, náklady súvisiace s výrobou,
montážou a umiestnením výstavného stánku a náklady na prevádzku výstavného stánku znáša HB
REAVIS.
4. Hlavné mesto nie je oprávnené bez predchádzajúceho písomného súhlasu robiť na výstavnom
stánku akékoľvek stavebné alebo iné úpravy alebo zmeny.
5. Po ukončení výstavy je Hlavné mesto povinné vypratať z poskytnutej časti výstavného stánku
všetok svoj hnuteľný majetok.
6. Hlavné mesto sa zaväzuje vykonávať činnosť v poskytnutej časti výstavného stánku tak, aby
svojim konaním žiadnym spôsobom neobmedzoval HB REAVIS.
Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán na majálese
1. Hlavné mesto sa zaväzuje zabezpečiť počas majálesu ktorý sa bude konať v dňoch 4.- 6. mája
2012 v Bratislave pre HB REAVIS reklamu a propagáciu spoločnosti HB REAVIS v nasledujúcom
rozsahu a nasledujúcim spôsobom:
1.1.
1.2.

spoločnosť HB REAVIS bude vystupovať ako partner majálesu,
propagácia reklamného loga HB REAVIS na internetových stránkach, kde bude
propagovaný majáles,
1.3.
zabezpečenie reklamných panelov pre umiestnenie reklamy HB REAVIS,
1.3.1. počas konania majálesu bude HB REAVIS umožnené umiestnenie vlastného mobilného
banneru,
1.4.
propagácia HB REAVIS v tlačovinách, v ktorých bude propagovaný majáles
(ďalej ako „plnenie“)
2. Hlavné mesto bude používať obchodné meno HB REAVIS a jej logo výhradne pre účely plnenia
predmetu tejto zmluvy.
3. HB REAVIS poskytne Hlavnému mestu grafické zobrazenie svojho loga spracovaného
elektronicky na CD nosiči, resp. na inom prenosnom zariadení alebo zašle elektronicky vo
formátoch jpeg, ai a eps v tlačovej kvalite na e-mail: miskanin@bratislava.sk.
4. Zmluvné strany budú postupovať v súlade so zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok IV
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa jej podpisu oboma
zmluvnými stranami do 6. mája 2012.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná.

2z4

Článok V
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli
na odmene pre HB REAVIS za všetky poskytnuté plnenia v zmysle článku II tejto zmluvy vo
výške 10 000,-EUR (slovom: desaťtisíc eur) bez DPH. HB REAVIS účtuje k odmene za
poskytnuté plnenie v zmysle tohto bodu zmluvy daň z pridanej hodnoty v zmysle platných
právnych predpisov.
2. HB REAVIS doručí za poskytnuté plnenia v zmysle článku II tejto zmluvy Hlavnému mestu
faktúru najneskôr do 31.03.2012.
3. Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli
na odmene pre Hlavné mesto za všetky poskytnuté plnenia v zmysle článku III tejto zmluvy vo
výške 12 000,- EUR (slovom: dvanásťtisíc eur) .
4. Hlavné mesto doručí za poskytnuté plnenia v zmysle článku III tejto zmluvy HB REAVIS faktúru
najneskôr do 15.5.2012.
5. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní vzniknutých pohľadávok v zmysle tohto
článku.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
2. Táto Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená iba písomne, so súhlasom oboch zmluvných strán,
vo forme dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné alebo neúčinné,
takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších
ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V
takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto
ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný uzavretím zmluvy
a dotknutým ustanovením.
4. Doručovanie pre účely zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa
doručuje na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa
sídla touto zmluvnou stranou písomne oznámená (prípadne vyplýva zo vzájomnej korešpondencie
alebo zmluvných dokladov ako posledná). Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne
oznamovať zmenu adresy sídla bez zbytočného odkladu.
5. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti.
Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace
s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto
zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Hlavné
mesto obdrží dve (2) vyhotovenia a HB REAVIS jedno (1) vyhotovenie.
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7. Táto 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.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne a ich vôľa je prostá
akéhokoľvek omylu. Zmluvu si pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu zhodne porozumeli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
9. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha, ktorou je:
Príloha č. 1: Nákres výstavného stánku

V Bratislave, dňa 21.2.2012
Za HB REAVIS:

.....................................................

Ing. Slavomír Jankovič
predseda predstavenstva

Za Hlavné mesto SR Bratislavu

.......................................................

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor
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