Zmluva o spolupráci
Projekt: Dokumentárny film „Svetové dni mládeže 2013 v Rio de Janeiro“
medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
zastúpené:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom hlavného mesta SR
603 481
2020372596
Československá obchodná banka
25828293/7500

(ďalej len "hlavné mesto")
Mgr. Monika Mannová, autorka dokumentárneho filmu
V zastúpení:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mgr. Monika Mannová
Hlaváčikova 4, 84105 Bratislava
47 338 792
POŠTOVÁ BANKA
12536275 / 6500

(ďalej len "autorka dokumentu")
Preambula
1. Hlavné mesto chce podporiť informovanosť obyvateľov Slovenska o významnom
celosvetovom podujatí Svetové dni mládeže 2013 v Rio de Janeiro, ako aj o jeho
účastníkoch zo Slovenska. Podporuje vznik dokumentu, ktorý obohatí mediálny
priestor o program s posolstvom etických hodnôt, priateľstva a solidarity medzi národmi.
2. Autorka dokumentu je skúsená televízna reportérka a autorka niekoľkých snímok, ktoré
získali ocenenia na workshopoch a súťažiach. Dokument o Svetových dňoch mládeže
vytvára po dohovore s RTVS, ktorá plánuje dokument zaradiť do vysielania. Film sa
bude ďalej vysielať v sieti regionálnych televízií Slovenska.
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy o spolupráci (ďalej len „zmluvy“) je finančná podpora zo
strany hlavného mesta, určená pre výrobu dokumentu o Svetových dňoch mládeže
2013 v Rio de Janeiro, čím sa hlavné mesto zaradí medzi podporovateľov projektu.
2. Autorka dokumentu tieto poskytnuté finančné prostriedky použije na výrobu a
dokončenie audiovizuálneho diela a hlavné mesto uvedie ako podporovateľa projektu.
3. Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú vzájomne mediálne podporovať a to tak, že
autorka dokumentu sa zaväzuje vykonať pre hlavné mesto propagáciu mena a loga
Bratislavy a to spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a právnymi predpismi.
Na druhej strane hlavné mesto sa zaväzuje za to poskytnúť autorke dokumentu

mediálnu a finančnú podporu.
4. Autorka dokumentu sa súčasne zaväzuje, že odovzdá hlavnému mestu do jeho
vlastníctva za účelom plnenia tejto zmluvy kópie dokumentu na DVD v počte 5 kusov.
Článok II.
Finančné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na finančnej podpore a odmene pre autorku dokumentu
za plnenia podmienok, ktoré sú definované v článku I. tejto zmluvy, vo výške 500,-EUR (slovom: päťsto eur).
2. Hlavné mesto má právo požadovať od autorky dokumentu vrátenie vyplatenej finančnej
podpory alebo jej časti, pokiaľ autorka dokumentu nevykonala propagáciu
alebo nesplnila povinnosti v zmysle a podľa článku I. tejto zmluvy a autorka dokumentu
sa v tomto prípade zaväzuje finančnú podporu alebo jej časť vrátiť hlavnému mestu do
10-tich dní od doručenia písomnej výzvy zo strany hlavného mesta.
Článok III.
Trvanie zmluvy
1. Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
Článok IV.
Všeobecné ustanovenia
1. Autorka dokumentu je povinná pri plnení tejto zmluvy konať s náležitou odbornosťou.
2. Autorka dokumentu je povinná chrániť dobré meno a dobrú povesť hlavného mesta.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie
neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2. Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, pričom každá strana obdrží 2 vyhotovenia.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, a účinnosť
deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta v zmysle zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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Autorka dokumentu

