ZMLUVA O OBSTARANÍ REKLAMY A BARTEROVOM PLNENÍ
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

1.

Obchodné meno:

Bratislavské bábkové divadlo

Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len BBD)
a
2.
Obchodné meno:
Sídlo:
Zapísaná:
Zastúpená:

Dunajská 36
Zriaďovacia listina BSK, od 1. 4. 2002
Ing. Ján Brtiš, riaditeľ
00164879
2020830009
OTP banka Slovakia
8245846/5200

Hl. mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1, P.O.Box 192

doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc. primátorom Hl. mesta SR Bratislavy
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
(ďalej len „..............“)

00603481
SK2020372596
6327-012/0200

Čl. I.
PREDMET ZMLUVY
1.1

Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri mediálnej
spolupráci spočívajúcej vo vzájomnom poskytnutí plnení vymedzených v článku II. tejto zmluvy.

Čl. II.
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN
2.1 Hl. mesto SR Bratislava, redakcia in.ba sa k splneniu účelu a predmetu tejto zmluvy zaväzuje
obstarať reklamu BBD, nasledovným spôsobom:
- 1 celej farebnej strane v časopise in.ba 3 x do roka pri potrebe predstavenia premiér, alebo
hier.
- uvádzanie programu v programovej časti časopisu in.ba každý mesiac
- uvedenie loga BBD na webovej stránke www.twincityjournal.eu.
2.2 BBD sa zaväzuje poskytovať potrebnú súčinnosť a podklady k obstaraniu reklamnej činnosti redakcie
in.ba podľa tejto zmluvy. BBD zodpovedá za správnosť informácií, ktoré poskytne redakcii in.ba
2.3 BBD sa zaväzuje:
- propagácia loga mesačníku in.ba ako mediálneho partnera nasledovne:
- na všetkých mediálnych podkladoch BBD

Čl. III.
ČAS PLNENIA ZMLUVY
3.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12.2011

3.2

Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to len v prípade závažného
porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy o obstaraní reklamy.

3.3

V prípade skončenia platnosti tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne si vysporiadať
poskytnuté plnenia na základe tejto zmluvy.

Čl. V.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

5.1

Obsah tejto zmluvy a informácie, ktoré sa zmluvné strany dozvedia tvoria podľa tejto zmluvy
obchodné tajomstvo aj po skončení platnosti zmluvy.

Čl. VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1

Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy vyplývajúce a
touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími právnymi
predpismi platnými na území SR.

6.2

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu.

6.3

Pokiaľ sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými, nestráca platnosť zmluva ako celok.
Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné ustanovenia nahradiť novými ustanoveniami, ktoré
budú vyjadrovať vôľu zmluvných strán.

6.4

Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá má platnosť originálu a každá zo
zmluvných strán obdrží 1 vyhotovenie rovnakej platnosti a záväznosti.

6.5

Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť od 1. januára
2011.

6.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

Bratislava, dňa: 11. 1. 2011

Ing. Ján Brtiš, v. r.
riaditeľ Bratislavského
bábkového divadla

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

