Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami :

Sídlo
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IČO:

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
(ďalej len „hlavné mesto“)

a

Sídlo:

Blue Dream s.r.o,
Dostojevského rad 21, 811 08 Bratislava

Zastúpené:
IČO:

Renaud Devaliere, konateľ
44439547

DIČ:

2022718049
(ďalej len „realizátor“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri revitalizácii nehnuteľností, ktoré sú vo
vlastníctve hlavného mesta, formou ich umeleckej úpravy (ďalej len „záujmové miesto“). Zoznam
záujmových miest tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (zákres v katastrálnej mape + foto dokumentácia
lokalít) .

Článok II
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami do
31. 12. 2013.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. Hlavné mesto a realizátor 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.
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4. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že hlavné mesto je oprávnené odstúpiť od zmluvy aj v prípade,
ak:
a) realizátor dá záujmové miesto do užívania tretej osobe bez súhlasu hlavného mesta,
b) sa v okolí záujmového miesta významne zmenia podmienky pre bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky a spolu s Okresným dopravným inšpektorátom v Bratislave zhodnotí, že
umelecká úprava záujmového miesta môže rozptýliť pozornosť vodiča.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Hlavné mesto sa zaväzuje:
a) bezplatne poskytnúť realizátorovi záujmové miesto za účelom jeho umeleckej úpravy,
ktorá bude spočívať v aplikácii nástennej maľby,
b) poskytnúť realizátorovi súčinnosť potrebnú na plnenie jeho práv a povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2.

Realizátor sa zaväzuje:
a) bezplatne revitalizovať záujmové miesto formou aplikácie nástennej maľby,
b) nástennú maľbu prezentovať spôsobom a v súlade s platným právnym poriadkom, pričom
všetky náklady súvisiace s touto prezentáciou bude hradiť z vlastných prostriedkov, pokiaľ
nedôjde k inej dohode s hlavným mestom pred uplynutím dohodnutej doby trvania tejto
zmluvy,
c) znášať zodpovednosť za všetky prípadné škody na záujmových miestach, ktoré vzniknú
v rámci prezentácie nástennej maľby počas celej doby trvania tejto zmluvy, pričom sa
zaväzuje uhradiť prípadnú vzniknutú škodu v plnej výške,
d) pred aplikáciou nástennej maľby jej vizuálne zobrazenie odsúhlasiť s Okresným
dopravným inšpektorátom v Bratislave, okrem záujmového miesta - steny podchodu,
e) na základe dohody s hlavným mestom, najneskôr však (14) dní pred uplynutím doby
trvania zmluvy záujmové miesto uviesť do pôvodného stavu a to formou jeho
premaľovania na šedú farbu, alebo na základe dohody na inú farbu.

Článok IV
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 hlavné mesto je Ing., PhDr. Ľubomír Andrassy, vedúci oddelenia
marketingu a vzťahov s verejnosťou (mail: hovorca@bratislava.sk, mobil: 09030255024)
Kontaktnou osobou za realizátora je Mgr. Denisa Miklovičová (mail:denisa.miklovic@gmail.com,
mobil: 0944453804)

2. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky informácie,
ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že vytvorené nástenná maľba je vlastníctvom realizátora.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že realizátor je oprávnený umiestniť reklamu participujúceho partnera
v rámci nástennej maľby, pričom plocha reklamy nemôže byť väčšia ako 25% celkovej plochy
záujmového miesta.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak hlavné mesto bude počas trvania tejto zmluvy potrebovať uvoľniť
akékoľvek záujmové miesto z dôvodu plnenia vlastných úloh (rekonštrukcie, opravy, alebo
havárie) je realizátor na základe písomnej výzvy povinný strpieť poškodenie nástennej maľby
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a poskytnúť hlavnému mestu potrebnú súčinnosť. Za opravu takto poškodenej nástennej maľby si
nebude realizátor uplatňovať voči hlavnému mestu náhradu škody ani žiadnu inú náhradu.
Článok V
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 štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží po dve (2) vyhotovenia.
4. 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.
5. 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.
6. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha, ktorou je:
príloha č. 1 Zoznam záujmových miest

V Bratislave..................................

V Bratislave...............................................

Za hlavné mesto SR Bratislavu

Za Blue Dream s.r.o.

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

vr
–––––––––––––––––––––––––––

Renaud Devaliere
konateľ
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Príloha č. 1

Zoznam záujmových miest:
Zákres v katastrálnej mape + foto dokumentácia lokalít
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