
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 71/2011 
uzatvorená medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami v zmysle  

§ 51 a nasl. Občianskeho zákonníka  
 
 
Zmluvné strany: 
  
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
sídlo :    Židovská 1, 815 15 Bratislava 1 
IČO:     30794544 
bankové spojenie:  OTP  banka 
číslo účtu:    7367403/5200 
Zastúpený:    Ing. Vladimír Grežo, riaditeľom 
 
(ďalej len „BKIS“) 
 
a 
 
Bratislava Music Agency 
sídlo :    Záhumenská 3, 84106 Bratislava IV  
IČO:     40970400 
bankové spojenie:  Slovenská Sporiteľňa 
číslo účtu:    0179255627/0900 
DIČ :    1044758110 
zastúpená:    Dr. Milan Kolena, riaditeľom 

 
(ďalej len „Bratislava Music Agency“) 

 
 

Čl. I. 
Predmet zmluvy: 

  
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri organizácii 

podujatia SLOVAKIA CANTAT 2011, 5. medzinárodného festivalu zborov 
v Bratislave   v dňoch 14. až 16. apríla 2011, ktorý je zaradený do dramaturgie 
programov dňa otvorených dverí samosprávy - Bratislava pre všetkých (ďalej 
len “Festival zborov“). 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok BKIS poskytnúť propagačné a organizačné 
služby, bližšie špecifikované v Čl. IV ods. 1 tejto zmluvy (ďalej len „služby“) pri 
organizovaní Festivalu zborov a tiež vystupovať ako spoluorganizátor Festivalu 
zborov.  

3. Predmetom tejto  zmluvy je záväzok Bratislava Music Agency  zorganizovať 
a financovať Festival a vykonať úkony, bližšie špecifikované v Čl. IV ods. 2 
tejto zmluvy (ďalej len „služby“).  

 
Článok II. 

Doba trvania zmluvy: 
Táto zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú od 14.4.  do 16.4. 2011. 
 
 



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. 
 

 
Čl. IV. 

Povinnosti zmluvných strán: 
 

1. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko na svoje náklady  
- zabezpečí priestory koncertnej siene Klarisky na vystúpenie zborov dňa 15. 

a  16. apríla  2011,  

- zabezpečí propagáciu Festivalu zborov na web stránke BKIS a oznam 
v printových médiách, začlení Festival zborov do celomestského podujatia 
Bratislava pre všetkých, 

- zabezpečí oznámenie o konaní Festivalu zborov na MÚ Staré mesto, 

- zabezpečí tlač časti bulletinov k Festivalu zborov vo formáte A5, čiernobiely, 
v celkovej hodnote do 240 € -,  

- zabezpečí tlač 60 ks plagátov vo formáte A1 a vylepenie 30 ks plagátov 
k termínu 5.4.2011, 

- zabezpečí výrobu bannera s názvom Festivalu zborov a jeho partnermi 
o rozmeroch 850 x 2030 mm  

 
2. Bratislava Music Agency  na svoje náklady  

- zabezpečí, a garantuje program a účasť účinkujúcich,  

- zabezpečí priestory na konanie vystúpení v rámci Festivalu zborov 
s výnimkou koncertnej siene Klarisky, 

- zabezpečí uhradenie všetkých honorárových a pobytových nákladov 
súvisiacich s programom,  

- bude uvádzať BKIS ako spoluorganizátora podujatia vo všetkých 
propagačných materiáloch a vo všetkých mediálnych výstupoch, 

- zabezpečí grafický návrh plagátu vo formáte A1, ktorý v elektronickej 
podobe zašle BKIS na odsúhlasenie do termínu 25. marca 2011, 

- zabezpečí grafický návrh bulletinu, formát A5, umiestnenie  loga BKIS 
a Bratislavy Music Agency ako spoluorganizátora podujatia. Bratislava 
Music Agency  dodá grafický návrh bulletinu  BKIS na jazykovú korektúru 
Oddeleniu marketingu a obchodu najneskôr do 31. marca 2011. V prípade 
nesplnenia tejto požiadavky BKIS nezodpovedá za tlač časti bulletinov a ich 
tlač je povinná zabezpečiť v plnom rozsahu Bratislava Music Agency, 

- zabezpečí zvyšnú tlač časti bulletinov k podujatiu vo formáte A5, 
čiernobiely, 

- dodá podklady k výrobe bannera,   

- zabezpečí potrebné povolenia (licencie) v zmysle Autorského zákona na 
vyhotovenie kamerového záznamu a fotografovanie počas celého Festivalu 
zborov  pre potreby BKIS, 

- uhradí poplatky SOZA 
 



 
Čl. III. 

Finančné podmienky 
1. BKIS uhradí všetky náklady vyplývajúce z Čl. IV, bod 1, Bratislava Music 

Agency uhradí všetky náklady   vyplývajúce z Čl. IV, bod 2 tejto zmluvy. 
2. Zmluvné  strany sa dohodli, že vstup na všetky podujatia v rámci Festivalu 

zborov bude bezplatný.  
 

 
Čl. IV. 

Záverečné ustanovenie: 
1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

právneho poriadku Slovenskej republiky. 
2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných 

strán formou osobitných písomných dodatkov. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú 

zmluvnú stranu. 
4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy na 

webovej stránke BKIS.  
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
 
V Bratislave, 12.3.2011     V Bratislave, 13.4.2011 
 
 
 
 
               „podpísané“            „podpísané“ 
.........................................................  ................................................ 
      za Bratislava Music Agency                                     za BKIS 
       Dr. Milan Kolena, riaditeľ                              Ing.Vladimír Grežo 
                                                        riaditeľ  
 


