ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 122/2011
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, v znení
neskorších predpisov
medzi
Obchodné meno: Ballymore EUROVEA, a.s.
Sídlo:
Pribinova 10, 811 09 Bratislava
IČO:
35 825 600
IČ DPH:
SK 2020 286 037
Zapísaná:
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I
Zastúpená:
Raul Kemp, Peter Jonathan Willits
(ďalej len „Ballymore “)
a
Obchodné meno:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sídlo:
Židovská 1,815 15 Bratislava
Zastúpená:
Ing. Vladimír Grežo – riaditeľ
IČO:
30794544
DIČ:
SK 2021795358
Bankové spojenie:
OTP Banka Slovensko
Číslo účtu:
8160877/5200
Zapísaná:
V živnostenskom registri Obvodného úradu v Bratislave, číslo 111-26311
(ďalej len „poskytovateľ“)
Vyššie uvedení účastníci, jednotlivo označovaní ako „Ballymore“ a „poskytovateľ“, spoločne potom
ako „zmluvné strany“, uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku túto Zmluvu o reklame a
propagácii (ďalej len „zmluva“)

I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zaistiť v spoločnej súčinnosti s Ballymore
realizovanie a organizovanie kultúrnych akcií v priebehu projektu „Kultúrne leto a Hradné
slávnosti Bratislava 2011 (ďalej len KL a HSB 2011) a sprievodných akcií, ktoré sa uskutočnia
počas mesiacov jún až september 2011 na viac ako 10 pódiách a scénach Bratislavy (Hlavné
námestie, Námestie Eurovea, Nádvorie Starej radnice, nábrežie Dunaja, Partizánska lúka,
Bratislavská ZOO a ďalšie) ako aj propagáciu, prezentáciu a reklamu spoločnosti Ballymore za
podmienok dohodnutých touto zmluvou a záväzok Ballymore zaplatiť poskytovateľovi za
splnenie tohto záväzku nižšie dohodnutú cenu.

II.
Podmienky plnenia
Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť po dohode so spoločnosťou Ballymore vo vzájomnej súčinnosti
realizáciu kultúrnych podujatí v rámci projektu Kultúrne leto a hradné slávnosti 2011 ako aj reklamu
a propagáciu v nasledujúcom rozsahu:

1. Spoločnostˇ Ballymore bude vystupovať ako Hlavný partner KL a HSB 2011

2. Poskytovateľ zabezpečí reklamu a propagáciu spoločnosti Ballymore nasledovným
spôsobom prezentovania na scénach KL a HSB 2011, ďalej na všetkých
mediálnych a propagačných výstupoch KL a HSB 2011 a to sú:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/

logo na programových plagátoch KL a HSB 2011 /cca 600ks
logo na City Lightoch KL a HSB 2011 / 70 ks
logo na Hypercube KL a HSB 2011 / 3 ks
logo na plagátoch KL a HSB 2011 v mestskej hromadnej doprave cca
800ks
logo na tabuliach pri pódiách predstavení KL a HSB 2011 / viac ako 10
scén
logo v programových bulletinoch KL a HSB 2011 / náklad spolu cca 10000ks
logo na internetovskej stránke www.bkis.sk a www.bratislava.sk
logo v inzerátoch u mediálnych partnerov KL a HSB 2011
usporiada slávnostné otvorenie festivalu KL a HSB 2011.
zaväzuje sa používať obchodnú firmu spoločnosti Ballymore a jej logo EUROVEA len a
výhradne pre účely naplnenia predmetu tejto zmluvy.

3. BKIS v maximálnej miere zohľadnuje predstavy Ballymore o forme reklamy a propagácie svojej
spoločnosti. Za týmto účelom spolupracuje pri návrhoch prezentačných materiálov a firme Ballymore
predkladá , návrhy, ako aj presné údaje týkajúce sa slovných a iných reklamných a propagačných
prejavov. Vzhľadom na dramaturgickú rozmanitosť a možné operatívne zmeny programu, bude
poskytovateľ informovať spoločnosť Ballymore o poskytovanej propagácii v dvoch priebežných
dielčich správach k termínu 15.7.2011a 15.8.2011, aby mohli byť zohľadnené pripomienky
a požiadavky spoločnosti pri ďalšej propagácii. BKIS vypracuje záverečnú správu k termínu
30.9.2011.
Spoločnosť Ballymore sa zaväzuje do 5 pracovných dní od odovzdania dokumentácie písomne
oznámiť poskytovateľovi, či so spôsobom uvedeným v dielčích správach a v záverečnej správe
súhlasí, a či plnenie prebehlo podľa zmluvy. V opačnom prípade sa zaväzuje oznámiť svoje prípadné
námietky, zdôvodniť ich a navrhnúť riešenia.

Článok III.
Lehoty plnenia zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na týchto lehotách plnenia predmetu zmluvy:
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať vo vzájomnej súčinnosti realizáciu kultúrnych podujatí ,
reklamu a propagáciu podľa Čl. II tejto zmluvy počas celej doby platnosti tejto zmluvy.
2. Ballymore dodá poskytovatelovi všetky platné grafické podklady pre využitie reklamy
a propagácie podľa Čl. II v termíne určenom poskytovateľom.

IV.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za plnenie podľa tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán ako cena pevná
a záväzná a predstavuje 30.000,-€ ( slovom tridsaťtisíc eur ) bez DPH. Dohodnutá cena zahŕňa
všetky predpokladané náklady spojené s dohodnutou súčinnosťou Ballymore pri realizácii kultúrnych
akcií KL a HSB ako i dohodnutú propagáciu a reklamu spoločnosti Ballymore
2. Splatnosť daňových dokladov - faktúr je dohodnutá v troch splátkach.
Prvá splátka t.j. 10.000,- € bez DPH ( slovom : desaťtisíc eur ) z dohodnutej sumy bude uhradená
poskytovateľovi na základe faktúry do 01.07.2011 na základe zálohovej faktúry vystavenej
poskytovateľom.
Druhá splátka t.j. 10.000,- € bez DPH ( slovom : desaťtisíc eur ) z dohodnutej sumy bude
uhradená poskytovateľovi na základe faktúry do 30.09.2011 na základe zálohovej faktúry
vystavenej poskytovateľom.
Tretia splátka t.j. 10.000,- € bez DPH ( slovom : desaťtisíc eur ) z dohodnutej sumy bude
uhradená poskytovateľovi na základe faktúry do 30.10. 2011 na základe vyúčtovacej faktúry
vystavenej poskytovateľom s termínom zdaniteľného plnenia 30.9.2011 splatnej do 30.10.2011
3. Daňový doklad musí spĺňať náležitosti zák. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov v platnom znení, musí byť uvedené číslo tejto zmluvy, prípadne číslo
príslušného zmluvného dodatku. Nevyhnutnou súčasťou daňového dokladu musí byť oboma
zmluvnými stranami odsúhlasená Záverečná správa, dokumentujúca splnenie záväzkov poskytovateľa
v plnom rozsahu.
4. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a touto zmluvou, vrátane
dohodnutých príloh, alebo ak údaje v nej nebudú správne, je spoločnosť Ballymore oprávnená vrátiť
ju v lehote splatnosti poskytovateľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.
V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a začne bežať znovu v rovnakej dĺžke doručením
opravenej faktúry do sídla Ballymore.
5. Platba faktúry sa považuje za uskutočnenú pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet určený
faktúrou BKIS.
6. V prípade omeškania Ballymoru so zaplatením faktúry má poskytovateľ nárok na úrok z omeškania
vo výške 0,01% z fakturovanej sumy za každý deň z omeškania.
7. Poskytovateľ je oprávnený pohľadávku na zaplatenie ceny postúpiť tretím osobám alebo zastaviť
iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Ballymore.

Článok V.
Spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pokiaľ Ballymore nezaplatí dohodnutú cenu
podľa tejto zmluvy a vyúčtovať vynaložené náklady spojené s plnením predmetu zmluvy podľa
článku I.
2. Ballymore má právo odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ nesplnil niektorý zo záväzkov v súlade
so zlmuvou a jej dodatkami riadne a včas .

Článok VI.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu trvania festivalu KL a HSB. Z dôvodu prebiehajúcej dramaturgickej
prípravy kultúrnych programov nebude doba spolupráce bližšie špecifikovaná v tejto zmluve.
Spolupráca sa ukončí spísaním a odsúhlasením záverečnej správy do 30. septembra 2011.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť len dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto
zmluve.
2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzatvorená po vzájomnom prejednaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne
a zrozumiteľne, nie však v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojimi podpismi.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po zveřejnění na webovom sídle BKIS .
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po 2
vyhotovenia.

V Bratislave dňa: 17. 6. 2011
Za spoločnosť Ballymore

„podpísané“
................................................
Paul Kemp

„podpísané“
................................................
Peter Jonathan Willits

Za poskytovateľa:

„podpísané“
............................................
Ing. Vladimír Grežo
riaditeľ
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

