Zmluva č. 2010/....
uzatvorená podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Slovenské národné múzeum
Štatutárny orgán:
Sídlo:
Zamestnanec oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:

PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ SNM
Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16
Mgr.
art.
Lucia
a komunikácie

Prokešová,

oddelenie

marketingu

Zamestnanec oprávnený
konať vo veciach realizácie zmluvy: PhDr. Gabriela Podušelová, odborná námestníčka
IČO :
00 164721
DIČ:
2020603068
IČ DPH:
SK 2020603068
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo bankového účtu:
7000243944/8180
Právna forma:
štátna príspevková organizácia
Právna forma:
príspevková organizácia
Zriaďovacia listina MK SR 1062/2002-1 v znení rozhodnutia MK SR č. MK 1792/2002-1 a č. MK 299/2004-1 a rozhodnutia MK SR č. MK 299/2004-1 v znení Rozhodnutia MK SR o zmene
zriaďovacej listiny SNM č. MK – 3177/2006/110/10859 a rozhodnutia MK SR č. 5631/2006110/21651.
Kontakty:
02/59349 104
(ďalej len “SNM”)
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Zamestnanec oprávnený konať
vo veciach realizácie zmluvy:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakty:

Hlavné mesto SR Bratislava - mesačník in.ba
Primaciálne nám. 1
00603481
SK2020372596
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor Hl. mesta SR
Bratislavy
PhDr. Henrieta Hrubá
0200
6327-012
redakcia.inba@gmail.com; 02/544 32 056
(ďalej len „in.ba“)
PREAMBULA

1. SNM ako vrcholná štátna zbierkotvorná, vedeckovýskumná a kultúrno-vzdelávacia
ustanovizeň v oblasti múzejnej činnosti v Slovenskej republike, ktorej poslaním je
cieľavedome získavať, ochraňovať, vedecky a odborne spracovávať a sprístupňovať
múzejné zbierky a fondy.
2. Hlavné mesto SR Bratislava je vydavateľom mesačníka in.ba. In.ba vychádza v náklade
40 000 ks a je distribuovaný v Bratislave zadarmo. Mesačník zameraný na kultúrnospoločenské dianie v Bratislave, jej historické, architektonické a prírodné zaujímavosti.
Ponúka aj množstvo praktických informácií.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne bez omeškania oznámiť druhej zmluvnej strane

každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať
následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.

Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán za účelom zabezpečenia
šírenia informovanosti verejnosti o múzeách a aktivitách SNM v roku 2011 a súčasne
prezentovanie periodika in.ba ako mediálneho partnera bratislavských múzeí SNM.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1. SNM sa zaväzuje:
2.1.1. Uvádzať logo in.ba na nasledovných propagačných materiáloch:
• Na materiáloch k výstavným projektom bratislavských múzeí SNM
• Na materiáloch k podujatiu Noc múzeí a galérií v roku 2011
• Web stránke SNM v sekcii partneri
2.1.2. Poskytovať periodiku informácie o aktivitách SNM vždy do 10. dňa v mesiaci v rozsahu 1
strany
2.1.3. zabezpečiť distribúciu časopisu in.ba v priestoroch pokladní SNM v Bratislave
2.1.4. uviesť logo in.ba na web stránke www.snm.sk v sekcii Partneri
2.2. in.ba sa zaväzuje
2.2.1. poskytnúť redakčný priestor v rozsahu 1400 znakov vrátane medzier o múzeách SNM a ich
aktivitách 6 x do roka v mesačníku in.ba
2.2.2. poskytnúť inzertný priestor v rozsahu 4 x ročne na zadnej alebo vnútornej obálke
2.2.3. poslať dohodnutý počet časopisov na jednotlivé distribučné miesta v Bratislave
2.2.4 uverejniť logo SNM na svojich web stránkach
2.2.5 uverejniť web banner k prioritným projektom SNM na web stránke www.twincityjournal.sk
2.2.6 4 x ročne vydať tematické články o prioritných projektoch SNM v rozsahu 1/1-2 strany
2.2.7 uvádzať program bratislavských múzeí SNM
2.2.8 realizovať a uverejniť rozhovor s generálnym riaditeľom SNM o letnej sezóne SNM vo vydaní
Twin City Journal
Článok III.
Doba plnenia
3.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011 a začína plynúť dňom jej podpisu
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
3.2. Platnosť zmluvy končí uplynutím dohodnutej doby podľa bodu 3.1. tohto článku.
3.3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému
porušeniu zmluvných povinností. Odstúpenie musí byť odôvodnené v písomnej forme, podpísané
štatutárnym zástupcom odstupujúcej zmluvnej strany.
Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje:
a) zo strany SNM: porušenie povinností podľa Čl. II, bode 2.1. tejto zmluvy
b) zo strany in.ba: porušenie záväzkov vyšpecifikovaných v článku II. , bode 2.2. tejto zmluvy
Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane.

Čl. IV
Cena a platobné podmienky
4.1 Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák.č. 18/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
4.2 In.ba sa zaväzuje poskytnúť 75% zľavu na cenu za inzertný priestor. In.ba poskytuje SNM
priestor v hodnote 3200 € a DPH, t. j. 3840, - € vrátane DPH, po zľave 800 € bez DPH, t.j.
960, - € vrátane DPH.
4.3 In.ba vystaví SNM po uskutočnení plnenia raz za štvrťrok faktúru. Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa jej doručenia.
Článok V.
Všeobecné a záverečné ustanovenie
5.1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, porozumeli jej a na znak
súhlasu ju podpisujú.
5.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
Úradu vlády SR.
5.3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák.
č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
5.4. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomne, formou
očíslovaných dodatkov, ktoré nadobudnú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu štatutárnymi
zástupcami oboch zmluvných strán.
5.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží po dve vyhotovenia.
5.6 Zmluvná strana súhlasí so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
V Bratislave dňa 21.2.2011

......................................................
PaedDr. Rastislav Púdelka, v. r.

generálny riaditeľ

...........................................................
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor Hl. mesta SR Bratislavy

