Zmluva o spolupráci č. 3/2020
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v platnom znení a zákona
č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení

__________________________________________________________________________________

Zmluvné strany:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom:

Fond architekta Weinwurma n.f.
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
52 623 378
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK87 0900 0000 0051 6301 2199
MUDr. Peter Osuský, správca

(ďalej len „fond")
a
Obchodné meno::
Sídlo:
DIČ:
IBAN:
Konajúci prostredníctvom:

Mgr.art Ľubomír Mikle
Brančská 11, 851 05 Bratislava
1076238768
SK76 1100 0000 0029 3941 1573
Mgr.art Ľubomír Mikle

(ďalej len „partner" a spolu s fondom časťou ďalej len „zmluvné strany“)

Preambula
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 80/2019 zo dňa 16.07.2019
schválilo založenie Fondu architekta Weinwurma n.f. Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Okresného úradu Bratislava, odboru všeobecnej vnútornej správy, č. OU-BA-OVVS1-2019/097093 zo
dňa 30.08.2019, bol týmto dňom fond pod č. OVVS-97093/232/2019-NF zapísaný do registra
neinvestičných fondov. Účelom fondu je podporovať a rozvíjať kvalitu verejného priestoru na území
mestskej časti, a to najmä rozvíjať kultúrno-spoločenské a športové aktivity, sociálne služby, školiacu
a vzdelávaciu činnosť, regionálny a cestovný ruch, podnikateľské aktivity a iné aktivity zlepšujúce
kvalitu života a ochranu životného prostredia. Za uvedeným účelom fond združuje peňažné
prostriedky určené na plnenie tohto všeobecne prospešného účelu, a to aj formou získavania
peňažných darov a príspevkov od fyzických alebo právnických osôb.

I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít partnera a záväzok partnera šíriť
reklamu a propagáciu Fondu architekta Weinwurma n. f. (ďalej len „fond") vopred zvolenou a
dohodnutou formou. Reklamou a propagáciou sa pre účely tejto zmluvy rozumie prezentácia a
propagácia mena a činností fondu na podujatí uvedenom v bode 2.1. tejto zmluvy, v rozsahu a za
podmienok dohodnutých touto zmluvou.
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II.
Trvanie zmluvy a záväzky zmluvných strán
2.1. Partner je povinný zabezpečiť transformáciu kontajnerov na veľkorozmernú interaktívnu
inštaláciu v tvare Hviezdy. Hlavnou podmienkou inštalácie je, že musí byť po celý čas osvetlená.
Inštalácia sa bude nachádzať na Rázusovom nábreží od (20. 12.- 22. 12. 2020) do 14. 2. 2021.
2.2. Pre naplnenie účelu tejto zmluvy sa partner zaväzuje:
•
•
•
•

prezentovať logo a meno fondu ako partnera podujatia na propagačných materiáloch podľa
platného design manuálu fondu a vopred odsúhlasené fondom.
prezentovať logo fondu ako partnera podujatia na oficiálnej internetovej stránke partnera, a to
počas trvania inštalácie na Rázusovom nábreží
prezentovať logo a meno fondu ako partnera podujatia v grafických vizuáloch, ktoré budú
šírené na sociálnych sieťach prostredníctvom e-mailových adries,
vopred oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by znemožňovali realizovať svoj záväzok vo forme
a rozsahu zmluvy.

2.3. Partner je povinný použiť pre potreby podujatia podľa tejto zmluvy logo fondu výhradne
v zobrazení a forme, ktorú označí a určí fond. Fond je povinný zaslať predmetné logo do 15 dní
odo dňa podpísania tejto zmluvy na email: lubo.mikle@gmail.com.
2.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 14. 02. 2021 a končí sa uplynutím času, ako aj odstúpením
od nej zmluvnou stranou pri porušovaní zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou.
2.5 Pre účely naplnenia podmienok dohodnutých touto zmluvou je kontaktnou osobou za fond:
Kristína Pelcrová, tel. kontakt: 0917 945 796, email: kristina.pelcrova@weinwurm.sk.

III.
Odmena a platobné podmienky
3.1. Zmluvné strany si dohodli odmenu za plnenie predmetu tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami
zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a to tak, že fond uhradí odmenu po podpise tejto
zmluvy obidvomi zmluvnými stranami v prospech účtu partnera uvedeného v záhlaví tejto
zmluvy na základe partnerom zaslaných podkladov, v nasledovnej výške: 2 500,- € (slovom:
dvetisícpäťsto eur), pričom táto suma je súčasne konečnou sumou, ktorú bude fond plniť
partnerovi za plnenie predmetu tejto zmluvy.
3.2. Partner je povinný zaslať podklady plnenia do 15 dní odo dňa podpísania tejto zmluvy na email:
kristina.pelcrova@weinwurm.sk.

IV.
Osobitné ustanovenia
4.1. Partner sa zaväzuje, že čiastku uvedenú v čl. III., bod 3.1 tejto zmluvy použije výhradne na účely
realizácie podujatia.
4.2. V prípade porušenia alebo nesplnenia ktoréhokoľvek zo záväzkov partnera je tento povinný vrátiť
celú sumu dohodnutej a uhradenej odmeny do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu.
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V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle fondu v zmysle ust. § 47a ods. 1
Občianskeho zákonníka.
5.2. Zmluva sa vyhotovuje v dva rovnopisoch, z ktorých fond dostane jeden rovnopisy a partner jeden
rovnopis.
5.3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom zmluvných
strán formou písomného dodatku.
5.4. Zmluvné strany podpisujú túto zmluvu ako prejav slobodnej a vážnej vôle, vedomé si jej
dôsledkov, nekonajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok.
5.5. V prípade doručovania písomností sa v pochybnostiach má za to, že písomnosť bola zmluvnej
strane doručená tretím dňom po dni jej odoslania druhou zmluvnou stranou na adresu uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy a to aj v prípade, že sa zásielka vráti ako nedoručená.
5.6. Vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
V Bratislave dňa ……………...

V Bratislave dňa ……………...

________________________________
Mgr.art Ľubomír Mikle

_______________________________
Fond architekta Weinwurma n. f.
MUDr. Peter Osuský
správca fondu
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