Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami

SLOVAK PRESS PHOTO, s.r.o.
Sídlo: Björnsonova 16, 811 05 Bratislava
IČO: 36 844 748
DIČ: 2022471308
IČ DPH: SK2022471308
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK33 0200 2376 0923 7609 4059
V zastúpení: Mgr. Jana Garvoldtová, konateľ
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro, vložka číslo: 48302/B
(ďalej len „Organizátor“)
a
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK37 7500 0000 0000 2582 9413
V zastúpení: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
(ďalej len „Partner“)

I.
1.

Úvodné ustanovenia

SLOVAK PRESS PHOTO je súťaž a následná výstava prinášajúca nezávislé autentické
obrazové svedectvo o živote tak, ako ho vidia fotografi žijúci v Slovenskej republike.
Organizátorom súťaže SLOVAK PRESS PHOTO je spoločnosť SLOVAK PRESS
PHOTO s.r.o. (ďalej len „Organizátor“).

2.

Hlavné mesto SR Bratislava je partnerom Organizátora v rámci organizácie SLOVAK
PRESS PHOTO (ďalej len „Partner“).

3.

Účelom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri organizácii súťaže a následnej
výstave SLOVAK PRESS PHOTO v zmysle podmienok upravených touto zmluvou.

II.
1.

Predmet zmluvy

Partner sa zaväzuje, že po dobu 4 rokov (2019 – 2022) bude 1x ročne víťazom kategórie
„Grant Bratislavy“ poskytovať ročné štipendium vo výške 2.000 EUR s DPH (slovom
dvetisíc eur) na fotografovanie premien Bratislavy, ktoré bude udeľovať primátor na
odporúčanie medzinárodnej poroty účastníkovi súťaže, ktorý ukážkou projektu a
súťažnými fotografiami poskytuje najväčšie záruky profesionálneho prístupu k danej
téme. Medzinárodná porota SLOVAK PRESS PHOTO vyberie troch kandidátov,
z ktorých si primátor vyberie víťaza. Partner poskytne ročné štipendium Organizátorovi
jednorazovo na účet Organizátora uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Hmotnú
zodpovednosť za poskytnuté finančné prostriedky dňom pripísania na uvedený účet
preberá Organizátor. Organizátor vyplatí ročné štipendium víťazovi kategórie. Primátor
zároveň prevezme záštitu nad SLOVAK PRESS PHOTO.

2.

Partner sa zaväzuje, že po dobu 4 rokov (2019 – 2022) poskytne 1x ročne
Organizátorovi mediálny priestor za účelom propagácie súťaže a výstavy SLOVAK
PRESS PHOTO na základe osobitnej dohody a podporu pri medializácii SLOVAK
PRESS PHOTO.

3.

Organizátor sa zaväzuje, že poskytne Partnerovi inzertný priestor na propagáciu
Partnera a to prostredníctvom uverejnenia sponzorského odkazu na Partnera
a označenia Partnera ako hlavného partnera SLOVAK PRESS PHOTO a to pri
akejkoľvek

mediálnej

informácii

o SLOVAK

PRESS

PHOTO

realizovanej

Organizátorom.
4.

Organizátor zároveň na základe tejto zmluvy poskytuje Partnerovi sublicenciu na
použitie víťazných fotografií súťaže v kategórii Grant Bratislavy SLOVAK PRESS
PHOTO, po skončení výstavy SLOVAK PRESS PHOTO, a to predovšetkým na
zverejnenie fotografií na výstavách organizovaných Partnerom a na zaradenie fotografií
do archívu Partnera.

III.
1.

Zmluvná cena a platobné podmienky

Objednávateľ je povinný po dobu 4 rokov (2019 – 2022) 1x ročne poskytnúť finančné
prostriedky vo výške 2.000 EUR s DPH na účet Organizátora, ktorý je uvedení v záhlaví
tejto zmluvy.

IV.

Doba trvania zmluvy

1.

Zmluva je uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2022.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na
základe písomných dodatkov podpísanými zmluvnými stranami.

3.

Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať aj bez
uvedenia dôvodu. Zmluvný vzťah sa skončí doručením písomnej výpovede druhej
zmluvnej strane.

V.
1.

Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami,
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Partnera.

2.

Podmienky touto zmluvou výslovne neupravené sa spravujú Obchodným zákonníkom
a príslušnými právnymi predpismi.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ju podpísali. Vyhlasujú tiež, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je
slobodná a bez omylu.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú
stranu.

V Bratislave, dňa ______________

V Bratislave, dňa ______________

____________________________

____________________________

SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o.

Hlavné mesto SR Bratislava

Mgr. Jana Garvoldtová

Ing. arch. Matúš Vallo

konateľ

primátor

