ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

č.. 232/2011

uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov
medzi
Obchodné meno:
Pohoda festival, s.r.o.
Sídlo:
Zochova 6-8
811 03 Bratislava
IČO:
45 639 043
IČ DPH:
SK 2023064758
Zapísaná:
v Obchodnom registri OS Bratislava I.,oddiel S.r.o.,vložka číslo:
66168/B
Zastúpená:
Michal Kascak, executive director
a
Obchodné meno:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Sídlo:
Židovská 1,815 15 Bratislava
Zastúpená:
Ing. Vladimír Grežo – riaditeľ
IČO:
30794544
DIČ:
2021795358
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko
Číslo účtu:
7367403/5200
(ďalej len „BKIS“)

Článok I.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je realizácia spomienkového koncertu na Václava Havla - Drahý
Václav, v Bratislave. Koncert sa uskutoční na verejnom priestranstve – na námestí SNP,
dňa 27.12.2011, bez vstupného.
Článok II.
Povinnosti zmluvných strán
1. BKIS zabezpečí:
• pódium so strechou a ich stavbu na námestí SNP,
• svetlenú techniku bez obsluhy, zábrany, stany, lavice,
• pozvanie verejnosti a proma v prostrediach, hlavne: web BKIS, tlačová správa
• uvádzať Pohoda festival, ako spoluorganizátora podujatia,
2. Pohoda festival zabezpečí:
• zabratie priestoru a nahlásenie podujatia na prípravy a termín podujatia 27.12. 2011,
• program a účinkujúcich, v rozsahu skupín: The Plastic People of the Universe, Michal
Kocáb, Marián Varga, Karpatské chrbáty, Bez ladu a skladu, Živé kvety, Longital,
Chasidské piesne,
• komplet ozvučenie podujatia,
• súhlas na fotografovanie a zverejnenie fotografií pre potreby webu a e-news BKIS,
• uvádzať Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ako spoluorganizátora
podujatia,

Článok III.
Platnosť a účinnosť zmluvy
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda nasledujúci deň po dni zverejnenia na web sídle BKIS v zmysle Zbierky zákonov č.
546/2010 o slobodnom prístupe k informáciám.
Článok IV.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú 27.12. 2011.
Článok V.
Finančné podmienky
1. BKIS uhradí všetky náklady vyplývajúce z Čl. II, bod 1.
2. Pohoda festival uhradí všetky náklady vyplývajúce z Čl. II, bod 2.

Článok VI.
Medializácia
Účastníci zmluvy – spoluorganizátori podujatia, budú promovať podujatie v rámci všetkých
svojich riadených komunikačných výstupov /hlavne: web, textové vystúpenia, tlačové
správy, iné/ a v rámci možností daných obdobím Vianočných sviatkov.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Vzhľadom na základné poslanie BKIS podľa Zriaďovacej listiny vytvárať podmienky pre
organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, účastníci tejto zmluvy
spolupracujú na Spomienkovom koncerte na Václava Havla -„Drahý Václav“.
2. Túto zmluvu je možné meniť len dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku
k tejto zmluve.
3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
4. 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.
5. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží
po 1 vyhotovení.
V Bratislave dňa: 27.12. 2011
Za Pohoda festival :

„podpísané“
................................................
Michal Kaščák
riaditeľ

Za BKIS:

„podpísané“
............................................
Ing. Vladimír Grežo
riaditeľ

