ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Uzatvorená podl'a § 269 ods 2 Obchodného zákonníka
Článok I
Zmluvné strany

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava
IČO: 603481
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a s.
Číslo účtu: 25 825 893/7500
V zastúpení Doc. RNDr. Milanom Ftáčnikom, CSc., primátorom
v ďalšom texte len ako „Hlavné mesto“

a
Národné tenisové centrum, a.s.
Príkopova 6
831 03 Bratislava
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., oddiel Sa, vložka č 3383/B
IČO: 35853 891
IČ DPH: SK 2020239826
Bankové spojenie OTP: Banka Slovensko, a.s.
Č účtu: 6695421/5200
V zastúpení Ing. Igorom Moškom, predsedom predstavenstva
v ďalšom texte len ako „NTC“

Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán pri vzájomnej výmene
marketingových služieb v rozsahu práv a záväzkov vyšpecifikovaných v čl. III a IV tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy sú poskytované výlučne na základe
vzájomného recipročného plnenia.
Článok III
Záväzky NTC
1.

NTC sa počas trvania zmluvy zaväzuje zabezpečiť prezentáciu Hlavného mesta formou:
1.1. Prezentácie Bratislavy ako reklamného partnera NTC vo vstupnom vestibule NTC.
1.2. Prezentácie Bratislavy v programových bulletinoch tenisových podujatí v NTC (Davis
Cup, Fed Cup, Slovak Open).
1. 3 Prezentácie Bratislavy na internetovej stránke www.ntc.sk.
1. 4 Poskytnutia billboardu pre komunikáciu Bratislavy v priestoroch tréningovej haly NTC.
1. 5 Poskytnutia min. 7 ks vstupeniek na podujatia organizované v NTC (napr. lóža).

2.

NTC sa zaväzuje oboznámiť Hlavné mesto s vizuálmi všetkých tlačovín a tlačoviny spracovať
až po odsúhlasení Hlavným mestom.

3.

NTC sa zaväzuje dokumentovať plnenia tejto zmluvy.

Článok IV
Záväzky Hlavného mesta
1.

Hlavné mesto sa zaväzuje počas platnosti zmluvy zabezpečiť prezentáciu NTC formou:
1. 1. Prezentácie NTC na oficiálnej internetovej stránke mesta www.bratislava.sk.
1. 2. Prezentácie NTC v informačnom magazíne in.ba raz za 1/4 rok formou PR článku
1. 3. Prezentácie NTC prostredníctvom reklamného mobiliáru v centre Bratislavy na 60 city
lightoch minimálne 8 týždňov ročne.
1. 4. Poskytnutia reprezentačných priestorov Primaciálneho paláca min. 3 krát ročne. pričom
špecifikácia priestorov termínov bude predmetom osobitnej dohody.

2.

Hlavné mesto sa zaväzuje dokumentovať plnenia tejto zmluvy.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2015.
2. Zmluvné strany môžu zmluvu kedykoľvek vypovedať, výpovedná lehota je 1 mesiac a začína
plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej
strane. Zmluvné strany sa tiež môžu kedykoľvek dohodnúť na skončení zmluvy.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať písomne formou číslovaných dodatkov na základe
vzájomnej dohody zmluvných strán.
4. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
5. Táto zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana obdrží dve vyhotovenia.
6. 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 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom tejto zmluvy bez výhrad súhlasia a svojimi podpismi
potvrdzujú, že táto zmluvy bola uzavretá po ich vzájomnej dohode, slobodne a vážne.

V Bratislave dňa 5. 3. 2014

Doc RNDr Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor Hlavného mesto SR Bratislavy

V Bratislave dňa 6. 3. 2014

Ing. Igor Moška, v. r.
predseda predstavenstva
Národné tenisové centrum, a. s.

