Z m l u v a č. ............................
uzavretá uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
medzi:

zastúpená
Sídlo
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IČO:
DIČ:

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

(ďalej len „Mesto Bratislava“)

zastúpená
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:

SHARKAM V.I.P. CATERING, s.r.o.
Róbert Šaradin
Veternicová 33, 841 05 Bratislava
444 66 200
SK2022716476

(ďalej len „Sharkam“)
Preambula
1. Sharkam je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá organizáciou spoločenských podujatí
a poskytovaním služby dodávky/predaja jedál a nápojov na takýchto podujatiach
a poskytovaním iných služieb súvisiacich s organizáciou a konaním spoločenských podujatí.
Sharkam oslovil Mesto Bratislava s ponukou realizácie FUN zóny v Bratislave počas MS ĽH
2011 a zabezpečením reklamných partnerov, ktorí sa budú rozhodujúcou mierou podieľať na
jej financovaní.
2. Mesto Bratislava je samosprávnym územným celkom, vykonávajúcim úlohy, činnosti
a služby samosprávy na území hlavného mesta SR Bratislavy podľa zákona č. 377/1990 Z.z.
v znení neskorších predpisov. Za účelom zabezpečenia realizácie FUN zóny v Bratislave
počas MS ĽH 2011 so sprievodným kultúrno-spoločenským programom sa Mesto Bratislava
rozhodlo spolupracovať so spoločnosťou Sharkam.
I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zmluvných strán vzájomne spolupracovať pri zabezpečení
FUN zóny v Bratislave počas MS ĽH 2011 na Tyršovom nábreží v Bratislave pre obyvateľov
a návštevníkov Bratislavy (ďalej len „zóna“) a pri zabezpečení sprievodného kultúrnospoločenského programu a služieb s zónou súvisiacich v období 29.4. – 15.5.2011.
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II.

Práva a povinnosti

Mesto Bratislava sa týmto zaväzuje:
1. umožniť bezplatné využívanie verejného priestranstva na Tyršovom nábreží v Bratislave
počas celého obdobia tak a v rozsahu, aby bola umožnená inštalácia (od 10.4. do 20.5.2011)
a prevádzkovanie zóny a umožnený výkon práv a plnenie povinností spoločnosti Sharkam
podľa tejto zmluvy. Za týmto účelom Mesto Bratislava zabezpečí registráciu verejného
kultúrno-spoločenského podujatia „zóny“, vydá potrebné rozhodnutia a bude spolupracovať
so spoločnosťou Sharkam pri získavaní a vybavení ostatných povolení a súhlasov,
2. zabezpečiť pravidelnú a zvýšenú kontrolu dodržiavania verejného poriadku v okolí zóny
prostredníctvom hliadok Mestskej polície,
3. zabezpečiť dočisťovanie verejných priestorov v okolí zóny,
4. zabezpečiť mediálnu propagáciu zóny prostredníctvom vlastných komunikačných
prostriedkov (vonkajšia reklama, internet a pod.)
5. poskytovať spoločnosti Sharkam potrebnú súčinnosť.
Spoločnosť Sharkam sa týmto zaväzuje:
1. zabezpečiť inštaláciu, prevádzkovanie zóny počas MS ĽH 2011 vrátane jej inštalácie pred
začatím MS ĽH 2011 ( od 10.4.2011) a demontáže po ukončení MS ĽH 2011 (do
20.5.2011) na minimálnej ploche vo veľkosti stanu 40 x 30 m s tým, že vstup do zóny bude
bezplatný,
2. zabezpečiť inštaláciu 1 ks veľkoplošnej obrazovky v zóne na premietanie zápasov pre
návštevníkov v zóne,
3. zabezpečiť sprievodný kultúrny program, ktorý je obvyklý pri podobných typoch podujatí,
4. zabezpečiť predaj jedál a nápojov pre návštevníkov zóny, ktorý bude v súlade so VZN Mesta
Bratislavy príp. inými právnymi predpismi upravujúcimi ambulantný predaj a konzumáciu
jedál a nápojov na verejnom priestranstve,
5. zabezpečiť v priestore zóny reklamné plochy na umiestnenie oficiálneho loga Mesta
Bratislavy ako rovnocenného partnera,
6. poskytovať Mestu Bratislava súčinnosť potrebnú na plnenie jeho povinností a výkon jeho
práv podľa tejto Zmluvy.

III. Výlučnosť
1. Mesto Bratislava sa touto zmluvou zaväzuje, že počas MS ĽH 2011 bude na zabezpečovaní
zóny na území Tyršovom nábrežie Bratislava spolupracovať len a výhradne so spoločnosťou
Sharkam.
2. Mesto Bratislava sa zaväzuje umožniť predaj jedál a nápojov počas MS ĽH 2011 v zóne
a v jej bezprostrednom okolí len výhradne spoločnosti Sharkam. Predchádzajúca veta sa
vzťahuje len na taký predaj jedál a nápojov, ktorý nemá trvalejší charakter (t.j. nevzťahuje sa
na predaj jedál a nápojov v baroch, reštauráciách a iných podobných zariadeniach)
a neuplatní sa pokiaľ by plnenie tejto povinnosti Mesta Bratislava bolo v rozpore
s príslušnými právnymi predpismi a/alebo zmluvnými vzťahmi uzavretými predo dňom
platnosti tejto Zmluvy.
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IV.

Osobitné ustanovenia

1. Spoločnosť Sharkam vyvinie maximálne úsilie na zabezpečenie finančných prostriedkov
nevyhnutných na plnenie tejto povinností podľa tejto Zmluvy a to najmä prostredníctvom
plnení od tretích osôb (sponzoring). V prípade, ak by bolo zrejmé, že spoločnosť Sharkam
nebude schopná si plniť povinnosť/povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, je spoločnosť
Sharkam oprávnená od Zmluvy odstúpiť a to až do dňa účinnosti tejto Zmluvy.
2. Strany sa výslovne dohodli, že čas potrebný na inštaláciu a demontáž zóny je od 10.4. – do
20.5.2011.

V.

Salvatoriánska doložka

1. V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenia tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo
nevykonateľným, nemá tento fakt vplyv na zvyšné ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré zastávajú
v úplnej platnosti.
2. Zmluvné strany sa budú v dobrej viere usilovať, aby úplne alebo čiastočné neplatné
ustanovenia nahradili platným, ktoré by sa svojim hospodárskym obsahom najviac
približovalo neplatnému ustanoveniu, pričom toto nahradenie sa vykoná v súlade s ich
spoločným úmyslom, ktorý je vyjadrený v tejto Zmluve.
3. Všetky ustanovenia tejto Zmluvy treba vykladať tak, aby nimi sledované hospodárske ciele
boli a ostali v čo najvyššej možnej miere účinné.
VI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou alebo písomnou výpoveďou jednej zo
zmluvných strán bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená
písomná výpoveď druhej zmluvnej strane.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán
a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni uverejnenia na oficiálne internetovej
stránke hlavného mesta SR Bratislavy a uzatvára sa na obdobie do 20.5.2011.
3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné robiť len písomne a so súhlasom
Zmluvných strán.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dve
vyhotovenia prináležia objednávateľovi a dve dodávateľovi.

V Bratislave 17. 2. 2011

.....................................
Milan Ftáčnik – primátor, v. r.

...........................
Róbert Šaradin, v. r.
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