Zmluva o spolupráci a propagácii pri organizovaní
Silvester Bratislava 2012 a Novoročný koncert 2013
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

článok I.
Zmluvné strany
Bratislavský samosprávny kraj
zriadený zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.
so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Zastúpený: Ing. Pavlom Frešom, predsedom
IČO: 36063606
DIČ: 2021608369
bankové spojenie: OTP Banka
číslo účtu: 8225984/5200
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
zriadené zákonom SNR č. 377/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
bankové spojenie: Československá obchodná banka
číslo účtu: 25825893/7500
VS: 31122011
(ďalej len „vykonávateľ“)

uzatvárajú túto zmluvu:

článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je spolupráca vykonávateľa (Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako
výhradný organizátor Silvestra Bratislava 2012 a Novoročného koncertu 2013 pri príležitosti
osláv 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky) s objednávateľom Bratislavským
samosprávnym krajom na príprave a realizácii podujatia - silvestrovských osláv SILVESTER
BRATISLAVA 2012 a Novoročný koncert 2013 (ďalej len podujatia), ktoré sa uskutočnia v centre
Hlavného mesta SR Bratislava. Tieto podujatia sú tradične organizované pre obyvateľov
a návštevníkov mesta, posledný deň v kalendárnom roku a sprevádzané rozsiahlou komunikačnou
kampaňou v období od 1.12. do 31.12.2012. V zmysle spolupráce vykonávateľa a objednávateľa sa
vykonávateľ zaväzuje zabezpečiť propagáciu objednávateľa v rámci spolupráce a objednávateľ sa
zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za vykonanú propagáciu odmenu podľa čl. IV tejto zmluvy.

článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
A/ Vykonávateľ sa zaväzuje:
1. zabezpečiť predmet zmluvy vrátane sprievodného programu, kompletnej produkcie a návrhu
kreatívy, zabezpečenia všetkých technicko-prevádzkových podmienok, kultúrneho programu,
účinkujúcich, získania reklamných a mediálnych partnerov, propagáciu podujatia a tlačovej
konferencie k podujatiu,
2. realizovať propagáciu objednávateľa v rozsahu článku II a III. zmluvy podľa mediálneho
plánu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy o spolupráci a propagácii, ako aj vo
všetkých komunikačných výstupoch k podujatiu SILVESTER BRATISLAVA 2012
a Novoročný koncert 2013,
3. zabezpečiť preklik na stránku objednávateľa www.region-bsk.sk pri zverejnení reklamného
pútača na internetových stránkach hlavného mesta SR Bratislavy k uvedenému podujatiu,
4. zabezpečiť bezpečnosť pre návštevníkov a účastníkov podujatia,
5. predložiť objednávateľovi (odboru komunikácie a propagácie BSK) na odsúhlasenie návrh
celkového programu Silvestra 2012 a Novoročný koncert 2013 v dostatočnom predstihu,
6. predložiť objednávateľovi (odboru komunikácie a propagácie BSK) na odsúhlasenie návrh na
realizačné riešenie propagácie pred jej realizáciou,
7. dodať objednávateľovi monitoring propagácie vrátane fotografického materiálu po ukončení
podujatia ako prílohu zúčtovacej faktúry,
8. pri propagovaní nápisu objednávateľa zachovať erb Bratislavského samosprávneho kraja,
farbu a typ písma, podľa dizajnmanuálu,
9. zabezpečovať v rámci svojich možností aj ďalšie zdroje financovania predmetu zmluvy.
B/ Objednávateľ sa zaväzuje:
1. podporovať na svojej úrovni realizáciu podujatia využitím všetkých poskytovaných možností,
2. šíriť informácie o podujatí prostredníctvom svojich predstaviteľov v rámci osobných
kontaktov s predstaviteľmi inštitúcií, ako aj prostredníctvom vlastných informačných
a propagačných kanálov,
3. dodržiavať schválený scenár podujatia predložený vykonávateľom,
Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov vyplývajúcich
z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich
spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.
článok IV.
Odmena a platobné podmienky
1. Konečná dohodnutá odmena vykonávateľovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy podľa
článku II. a III. je 8 000 eur + DPH (slovom: osemtisíc eur + DPH).
2. Odmena za realizáciu predmetu tejto zmluvy podľa článku II. a III. bude realizovaná
bezhotovostným prevodom na účet vykonávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy
nasledovným spôsobom:
a.) objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vykonávateľovi odmenu vo výške 8.000,- eur + DPH
(slovom: osemtisíc eur + DPH) na základe zálohovej faktúry so splatnosťou do 7 dní odo
dňa jej doručenia objednávateľovi a nadobudnutia účinnosti zmluvy. V zmysle § 19 ods.
8 a ods.10 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť záloha poskytnutá
Bratislavským samosprávnym krajom vyúčtovaná do 31.12.2012. Faktúra musí spĺňať
náležitosti daňového dokladu podľa zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
b.) vykonávateľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi zúčtovaciu faktúru k realizácii

predmetu zmluvy podľa článku II. a III najneskôr do 7.1.2013 s dátumom
zdaniteľného plnenia 31.12.2012. Súčasťou zúčtovacej faktúry je protokol o realizácii
predmetu zmluvy podľa článku II a III. potvrdený zástupcom objednávateľa.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené
nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to
dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne
plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.

článok V.
Odstúpenie od zmluvy
V prípade závažného porušenia povinností zmluvných strán upravených v Článku III tejto
zmluvy o spolupráci a propagácii, môžu objednávateľ i vykonávateľ od tejto zmluvy odstúpiť.
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a
tri vyhotovenia vykonávateľ.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť výhradne písomnou formou po dohode
zmluvných strán.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.
5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné
strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými predpismi.
6. Vykonávateľ 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 informácii) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a
„prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na základe
dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácii, 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, atď.), na internetovej stránke
objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly
verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového
obmedzenia.

V Bratislave 14. decembra 2012

.........................................................
Bratislavský samosprávny kraj
Ing. Pavol Frešo, v. r.
predseda BSK

.............................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

