Zmluva o spolupráci
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom
č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
v platnom znení (ďalej len „zmluva“)

medzi týmito zmluvnými stranami

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:

SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.
Björnsonova 16, 811 05 Bratislava
Mgr. Jana Garvoldtová, konateľ
36 844 748
2022471308
SK2022471308
VÚB, a.s.
2376094059/0200
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel : Sro, vložka číslo: 48302/B
(ďalej len „organizátor“)

a

Hlavné mesto SR Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO:
603 481
DIČ:
2020372596
Bankové spojenie: VÚB , a.s., Bratislava - mesto
Číslo účtu:
19-6327012/0200
(ďalej len „hlavné mesto“)

za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Úvodné ustanovenia
1. „SLOVAK PRESS PHOTO“ je súťaž novinárskej fotografie (ďalej len „súťaž“) a následná
výstava fotografií, ktorá prináša nezávislé autentické obrazové svedectvo o živote tak, ako ho
vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike. Súťaž a následná výstava sa koná pod záštitou
ministra kultúry SR a primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Organizátorom súťaže je
spoločnosť SLOVAK PRESS PHOTO s.r.o.
2. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri organizácii súťaže a následnej
výstave víťazných fotografií.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Organizátor sa zaväzuje, že po dobu piatich (5) po sebe nasledujúcich ročníkov súťaže, počnúc
rokom 2012, bude hlavnému mestu poskytovať finančnú čiastku vo výške 2 000,- € (slovom
dvetisíc eur) bez DPH. Táto finančná čiastka bude predstavovať cenu: „GRANT
BRATISLAVY - ročné štipendium na fotografovanie premien Bratislavy“. Cenu bude
každoročne udeľovať primátor hlavného mesta na základe odporúčania medzinárodnej poroty
tomu účastníkovi súťaže, ktorý ukážkou projektu a súťažnými fotografiami bude poskytovať
najväčšie záruky profesionálneho prístupu k danej téme.
2. Organizátor touto zmluvou v súlade s § 44 zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve
a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v platnom znení udeľuje hlavnému
mestu sublicenciu na použitie víťazných fotografií po skončení súťaže a následnej výstavy.
Organizátor udeľuje sublicenciu hlavnému mestu bezodplatne.
3. Organizátor sa zaväzuje, že poskytne na svojej webovej stránke hlavnému mestu mediálny
priestor na jeho propagáciu, a to prostredníctvom uverejnenia sponzorského odkazu na hlavné
mesto a označenia hlavného mesta ako hlavného partnera súťaže, a to pri akejkoľvek mediálnej
informácii o súťaži a následnej výstave.
4. Hlavné mesto sa zaväzuje, že počas doby trvania zmluvy na základe osobitných dohôd poskytne
organizátorovi:
a) priestory Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave za účelom vyhlásenia
víťazov súťaže a na uskutočnenie následného slávnostného rautu spojeného
s odovzdávaním cien,
b) mediálny priestor za účelom propagácie súťaže a výstavy,
c) priestory výstavných siení, ktoré sú vo vlastníctve hlavného mesta na uskutočnenie
výstavy víťazných fotografií.
5. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za organizátora je: Jana Garvoldtová, konateľka spoločností
Kontaktnou osobou za hlavné mesto je Ľubomír Andrassy, vedúci oddelenia marketingu
a vzťahov s verejnosťou (mail: hovorca@bratislava.sk)
6. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom si oznamovať všetky skutočnosti,
ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie podľa tejto zmluvy.

Článok III
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na štyri (4) roky.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká :
a) písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán,
b) uplynutím doby na ktorú bola dojednaná,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Organizátor a hlavné mesto 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.

Článok IV
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 SR.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe
písomných dodatkov po dohode obidvoch zmluvných strán.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci 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 prepisy.

4. 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.
5. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom organizátor
obdrží po jednom (1) vyhotovení a hlavné mesto dve (2) vyhotovenia.

V Bratislave, dňa 8. 10. 2012

V Bratislave, dňa 8. 10. 2012

Za SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.

Za hlavné mesto SR Bratislavu

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

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

Mgr. Jana Garvoldtová, v. r.
konateľka

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

