Zmluva o spolupráci
pri organizácii Bratislavského majálesu
uzavretá podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a. s.
IBAN:
25825893/7500
IČO:
00603481
DIČ:
2020372596
(ďalej len „Hlavné mesto“)
Bratislavský majáles, občianske združenie
Sídlo:
Kúpeľná 7, 811 02 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Námestie SNP 25, 811 01 Bratislava
Zastúpené:
Ing. Pavol Murín, predseda
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN:
2415927456/0200
IČO:
42130760
DIČ:
2022539442
IČ DPH:
SK2022539442
(ďalej len „Majáles“)

Preambula
1. Hlavné mesto a Majáles vyhlasujú, že majú záujem, aby pokračovala a rozvíjala sa tradícia Bratislavského
majálesu (ďalej len „Podujatie“), ako otvoreného, mestského, kultúrno-spoločenského festivalu, ktorý ponúka
možnosti širokého kultúrneho a spoločenského vyžitia všetkým Bratislavčanom a návštevníkom mesta
Bratislava.
2. Majáles je združenie, ktoré má bohaté skúsenosti v oblasti marketingu, sponzoringu a organizovania
kultúrnych a spoločenských podujatí, je autorom dramaturgie Podujatia a organizačne zabezpečovalo všetky
ročníky od roku 2008 až doteraz.
Článok I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je dohoda zmluvných strán o vzájomnej spolupráci pri organizácii Podujatia, jeho
materiálno-personálno-technického zabezpečenia a propagácii.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pri organizácii Podujatia budú spolupracovať najmä pri zabezpečení
samotnej organizácie Podujatia, zabezpečení propagácie Podujatia, pri vyhľadávaní reklamných partnerov,
materiálno-technickom a personálnom zabezpečení Podujatia a pri sprievodných kultúrnych a
spoločenských programoch a aktivitách spojených s Podujatím.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že s cieľom zvýšiť kvalitu Podujatia, môžu po vzájomnej dohode prijať ďalšie
subjekty v pozícii spoluorganizátora Podujatia.
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4. Podujatie sa obvykle koná prvý víkend v mesiaci máj príslušného kalendárneho roku, pokiaľ sa
nedohodne inak.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania Zmluvy, budú spolupracovať pri organizovaní jednotlivých
ročníkov Podujatia s periodicitou jedenkrát ročne.
Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Hlavné mesto sa zaväzuje najmä:
a) poskytnúť súčinnosť pri zabezpečení propagácie Podujatia na svojich internetových stránkach,
materiáloch vydávaných Hlavným mestom, reklamných priestoroch patriacich Hlavnému mestu,
b) poskytnúť súčinnosť pri oslovovaní prípadných sponzorov Podujatia,
c) zabezpečiť všetky nevyhnutné exteriérové a interiérové podmienky, ako aj doplnkové služby, najmä však
zabezpečiť príslušné povolenia, koordináciu bezpečnostných, zdravotníckych a požiarnych zložiek a
upratovacích služieb,
d) zabezpečiť dostatočný počet spolupracovníkov pri príprave a realizácii Podujatia,
e) určiť konkrétnu fyzickú osobu, ktorá bude splnomocnená pre styk s Majálesom, ako aj pre styk s tretími
osobami v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
2. Majáles sa zaväzuje najmä:
a) za účelom realizácie Podujatia priebežne oslovovať prípadných sponzorov a darcov,
b) predložiť Hlavnému mestu na posúdenie návrh scenára Podujatia najneskôr 30 dní pred konaním
Podujatia,
c) oslovovať sponzorov a zo získaných sponzorských a darcovských finančných prostriedkov zrealizovať
kultúrnu a spoločenskú časť Podujatia podľa dohodnutého scenára,
d) zabezpečiť dostatočný počet spolupracovníkov pri príprave a realizácii Podujatia,
e) určiť konkrétnu fyzickú osobu, ktorá bude splnomocnená pre styk s Hlavným mestom, ako aj pre styk s
tretími osobami v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení svojich povinností uvedených v bode 1 a 2 tohto článku, budú
vychádzať zo svojich možností a schopností a vyvinú maximálne úsilie smerujúce k naplneniu predmetu
Zmluvy. Konkrétne povinnosti zmluvných strán pri organizácii jednotlivých ročníkov Podujatia si zmluvné
strany dohodnú na vzájomných pracovných stretnutiach, ktorých sa zúčastnia dopravné, cestné, policajné,
zdravotnícke, marketingové a propagačné zložky.
4. V záujme vytvoriť čo najlepší spôsob vzájomnej komunikácie, sa zmluvné strany dohodli, že vytvoria
organizačný výbor, ktorý bude dohliadať nad prípravou, priebehom a samotnou organizáciou Podujatia.
5. V zmysle platných právnych predpisov sú všetky kreatívne výstupy súvisiace s naplnením predmetu
Zmluvy považované za duševné vlastníctvo autorov a sú právne chránené Autorským zákonom a súvisiacimi
právnymi predpismi.
Článok III
Ďalšie dojednania zmluvných strán
Zmluvné strany sa dohodli, že právo používať ktorúkoľvek časť dohodnutého scenára, dramaturgie a
rozpočtu Podujatia, ktoré je predmetom tejto Zmluvy pri iných príležitostiach a vo vzťahu k tretím osobám,
majú obe zmluvné strany len po obojstrannom písomnom odsúhlasení.
Článok IV
Trvanie zmluvy a jej ukončenie
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. mája 2021, s možnosťou jej predĺženia o ďalšie 3 roky,
pokiaľ o to ktorákoľvek zo zmluvných strán písomne požiada najneskôr 30 dní pred uplynutím platnosti
Zmluvy.

2

2. Zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
b) dohodou oboch zmluvných strán,
c) výpoveďou.
3. Zmluvné strany môžu túto Zmluvu písomne vypovedať, iba ak druhá zmluvná strana závažným spôsobom
poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom vypovedať túto Zmluvu nie je možné, pokiaľ by to
ohrozilo organizáciu Podujatia. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že účinky
doručenia výpovede nastávajú tiež dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi alebo dňom odopretia
prijatia zásielky obsahujúcej výpoveď Zmluvy adresátom.
Článok V
Spoločné ustanovenia
1. Zmluvu je možné meniť len formou číslovaných dodatkov na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
2. Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle s celým jej
obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
4. Zmluva sa vyhotovuje v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom Majáles obdrží jedno (1)
vyhotovenie a Hlavné mesto dve (2) vyhotovenia.
5. 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 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.

V Bratislave dňa …...............................

V Bratislave dňa …...............................

Za Hlavné mesto SR Bratislava:

Za Bratislavský majáles, obč. združenie:

…..........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

…..........................................................
Ing. Pavol Murín
predseda
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