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Predmetom zmluvy je informačno
- marketingová
il za podmienok dohodnutých
\ tejto zmluve.
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\ roz-.ahu

Článok II
Dnha

l. Zmluva
~a uzatvára
l . decembra 201-\ .

na

trvania

dobu

zmluvy
urč itú.

a ukončenie
od

zrn luvv

nadobudnutiu

účinnosli

lejln

/Illlll\ \

dll

.š

.., Zmluvné strunv sa dohodli. že zmluva zaniká:
a) uplynutim dohv. na "IOI'll bola dojednaná.
b) na základe písomnej dohody obidvoch ZIl1II1\n~'ch strún.
c) jednostrunným
odstúpením
\ súlade s touto zmluvou a/alebo
zákonn íka .
Obchodného

s prislušnymi

ustanoveniami

.'. HIa\ nl' mesto a akadémia
móžu odstúpiť nd zmluvy v prípade. ak niektorú 1'.11 zm luvuých strún
a v lehote určenej v pisomncj
\)Z.\C
neurobí lIúpnl\ u.
porusí dohodnuté zmluvné povinnosti
nastanú
dňom. "ed' prejav vólc jednej zmluv nej strunv o odstúpeni
bude
Uciukv odstúpenia
doručený druhej zmluv nej strane.

Článok IIJ
Práva

a povinnosti

zmluvných

strán

l. Hlavné mesto sa zaväzuje:
a)
bezplatne
poskytnút"
akadémii
priestor
Zrkadlov ej siene \ Primaciálnom
paláci
\ Bratislave na promócie absolvento,
a imauikulácie
studentov akadémie.
b) poskytn úľ akadémii
za odplatu
priestor
Zrkadlovej
siene \ Primaciálnom
paláci
\ Bratislave
pre účely
konan ia odborných
kon fercnci i a sem inárox
organ iZll\an~ ch
akadém iou.
študentov
akadémie
k tvorbe
reklamných
a marketinuov "ch
kampani.
c ) prizývať
do tlačených
a internetovych
produktov.
ktoré
audiovizuálnych
celkov a príspevkov
hlavné mesto vydáva. alebo sa na ich vydávani podieľa.
-, Akadémia médií sa zaväzuje:
a)
pozvvat' predstaviteľov
hlavného mesta na diskusie a odborné prednášky.
h)
za režijné náklud , pripravit
marketingové
kampane a stratégie pre propagáciu
aktivit
h 1,1\neho mesta.
c ) La režijné náklady
pripravovať
a zhotovovať
audiovizuálne
z.iznamy
prax idclnvch
rozhovorov
s predstaviteľmi
hlavného mesta. a následne zabezpečit" ich publikovanie
na
internetovom
portáli.
d)
poskytovať hlavnému mestu poradenské služby pri tvorbe tlacenych výstupov a pnprave
marketingových
kampaní.
c ) pripravovať príspevky do informačného
časopisu .. in. BA.-·.
l)
uvádzat'
hlavné
mesto medzi svojimi partnermi
na internetovej
stránke akadémie.
\ priestoroch akadémie
a na tlačovinách
akadémie.

Článok IV
Osobitné ustanovenia
l. Každú LO ZI11IU\'ll~ch strún sa zaväzuje
menovať
kontaktnú
osohu. ktorú bude organizačne
zabezpečovať
vsetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
osobou za hlavné
mesto je Ing. Lubomir Andrassy.
PhDr. \ edúci oddelenia
K onta kino u
magistrátu hlavného mesta a 11IlvOI'ca p. primátora.
marketingu a vzťahov s verejnosťou
Konraktnou
osobou za akadémiu je PhDr. Ján Hill'. riaditeľ,
-, Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom
ktoré h~ mohli mať vplyv na riadne plnenie tejto zmluvy.

si OZl1al11Ll\ať \šctk~

skutočnosti.

Článok V
Záverečné

ustanoven

l. Prava a povinnosti touto zmluvou
zvlášť' neupravené
Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných
Slovenskej republiky.
-, Zmluvu
strún.

je možné

meniť

3. Zmluva sa vyhotovuje
obdrží th e (2) vyhotoven

a doplňať

iba ptsomnými

ia

sa riadia prislusnými
ustanoveniami
právnych predpisov platných na území

dodatkami

\' troch (3) vyhotoveniach
s platnosťou
ia il akadémia jedno ( I ) vyhotov en ie,

po dohode
originálu.

obidvoch
pričom

zrnluvnvch
hlavné

mesto

4. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvným: stranami a účinnost" \ den po dni
jej zverejnenia
\ zmysle zákona Č. 5-16/201 () Z.»... ktorvm sa doplňa
zúkon~.
-10/196-1 lh.
Občiansky zákonník v zneni neskorš ich predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zúkolly.
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5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli
výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

06. 11. 2012
V Bratislave

dňa

.

Za hlavné mesto SR Bratislavu

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

slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne

.

V Bratislave dňa

01', 1"-. L O lb

Za Akadémiu médií

PhDr. Ján Fule, v. r.
riaditeľ
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