
         Číslo zmluvy:     92/201192/201192/201192/2011    

Zmluva oZmluva oZmluva oZmluva o    spoluprácispoluprácispoluprácispolupráci    

Pod a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
Uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 
Názov:   Bratislavské kultúrne aBratislavské kultúrne aBratislavské kultúrne aBratislavské kultúrne a    informačné strediskoinformačné strediskoinformačné strediskoinformačné stredisko 
So sídlom:   idovská 1, 815 15 Bratislava 1    
IČO:    30 794 544    
Zastúpenej:  Ing. Vladimírom Gre om  riadite om    
(ďalej len BKIS „ 
 
Názov:   FOPA FOPA FOPA FOPA     Fotoklub profesionálov aFotoklub profesionálov aFotoklub profesionálov aFotoklub profesionálov a    amatérovamatérovamatérovamatérov 
So sídlom:   Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 
IČO:    30 854 121 
Zastúpenej:  Marekom Nagyom  predsedom predstavenstva 
(ďalej len FOPA „ 
 

Článok I. 
PREDMET ZMLUVY 

 
1/ Predmetom zmluvy je stanovenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými  stranami 
 BKIS a FOPA pri zabezpečení podujatia: 2. ročník fotografického festivalu 24:BA 
  24 fotohodín zo ivota Bratislavy , ktorý sa uskutoční  v termíne 7.  8. máj 2011 
 na Tyr ovom nábre í. 
2/ Predmetom zmluvy je záväzok BKIS poskytnú  propagačné a organizačné slu by, 
 bli ie pecifikované v Čl. IV ods.1 tejto zmluvy (ďalej len slu by „ pri 
 organizovaní fotografického festivalu. Zmluvné strany sa dohodli, e FOPA sa 
 zaväzuje za poskytnutie predmetných slu ieb distribuova  náv tevníkom 
 fotofestivalu počas celého festivalu reklamné a propagačné materiály BKIS 
 k pripravovaným podujatiam  v Mestskom divadle P.O.Hviezdoslava, prípadne ďal ím 
 podujatiam BKIS pod a aktuálnej situácie a tie  vystupova  ako partner festivalu.  
3/ Predmetom tejto zmluvy je záväzok FOPA na Slovensku zorganizova  a financova  
 fotofestival a vykona  úkony, bli ie pecifikované v Čl. IV ods.2 tejto zmluvy (ďalej 
 len slu by „. 



Článok II. 
DOBA TRVANIA ZMLUVY 

 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 7.5. do 25.5. 2011. 
 

Článok III. 
PLATNOS  A ÚČINNOS  ZMLUVY 

 
Zmluva nadobúda platnos  d om podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnos  
nadobúda nasledujúci de  po dni zverejnenia na web sídle BKIS. 
 
 

Článok IV. 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN: 

 
1/ BKIS: 
- zabezpečí tlač a  vylepenie plagátov vo formáte A1 na fotofestival v počte 40 kusov 
- zabezpečí tlač súvislého pásu ví azných fotografií z predchádzajúceho ročníka 
 fotofestivalu v počte 36 ks a vo formáte A4 
- zabezpečí výrobu 4 ks bannerov v rozmere 300 x 50 cm 
- zabezpečí tlač informatívneho plagátu v počte 2 ks a vo formáte A2 
- zabezpečí propagáciu fotofestivalu na webovej stránke BKIS 
- poskytne priestor na výstavu ví azných fotografíí z fotofestivalu v Mestskom divadle  
         P.O. Hviezdoslava v priestore foyer a v priestore bufetu na poschodí  
-  termín a podmienky výstavy ví azných fotografií bude predmetom dodatku k tejto  
          zmluve o spolupráci 
- zabezpečí tlač 36 ks ví azných fotografií z 2.ročníka fotografického festivalu 24:BA, 
 ktoré budú vystavené v priestoroch MDPOH 
 
2/ FOPA: 
- zabezpečí v spolupráci s odbornou porotou vyhodnotenie prijatých sú a ných kolekcií 
- zabezpečí ceny do sú a e 
-  zabezpečí výrobu a vystavenie fotografií k 5.ročníku parkovej výstavy Fotopark 25.6. 
 2011 na Tyr ovom nábre í 



-  zaväzuje sa počas fotofestivalu distribuova  propagačné materiály BKIS 
 k pripravovaným podujatiam v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava, prípadne ďal ím 
 podujatiam BKIS pod a aktuálnej situácie 
- pred vytlačením plagátu k fotofestivalu za le jeho grafický návrh v elektronickej 
 podobe na odsúhlasenie na Oddelenie marketingu BKIS 
- zaväzuje sa prezentova  BKIS vo v etkých mediálnych výstupoch ako partnera 
 fotofestivalu 
- zaväzuje sa v termíne do 25.mája 2011 doda  zoznam mediálnych výstupov,  
 fotodokumentáciu z podujatia s vizuálom BKIS na CD nosiči 
- zabezpečí in taláciu ví azných kolekcií v priestoroch BKIS 
- zabezpečí vernisá  a propagáciu výstavy ví azných fotografií 
- zabezpečí a dodá 50 ks fotografií v termíne do 10.5.2011, ktoré zaznamenávajú  
 atmosféru Majstrovstiev sveta v adovom hokeji 2011 v Bratislave. Tieto fotografie  
 budú zverejnené na Hlavnom nám. , v termíne do 15.5.2011  do konca MSĽH.   
 zárove  FOPA týmto vyhlasuje, e poskytnuté fotografie sú autorsky vysporiadané, tz., 
 e je oprávnený postúpi  autorské  práva v zmysle Autorského  
 zákona pre BKIS počas MSĽH na Hlavnom nám. a je oprávnený poskytnú  ich pre  
 potrebyBKIS bez finančných nárokov. 

 
 

Článok V. 
FINANČNÉ PODMIENKY 

- BKIS uhradí v etky náklady vyplývajúce z Článku IV., bod 1, FOPA uhradí v etky 
náklady vyplývajúce z Čl. IV, bod 2 tejto zmluvy 

 
 

Článok VI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
1/ Vz ahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslu nými ustanoveniami právneho 
 poriadku Slovenskej republiky. 
2/ Túto zmluvu mo no meni  alebo dopĺ a  len po vzájomnej dohode zmluvných strán 
 formou osobitných písomných dodatkov. 
3/ Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre ka dú zmluvnú 
 stranu. 



4/ Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy na webovej 
 stránke BKIS. 
5/ Zmluvné strany vyhlasujú, e si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
 toho, e zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 
 
 
V Bratislave 2.5. 2011                 V Bratislave 5.5.2011 
 
 
 
 podpísanépodpísanépodpísanépodpísané                                                         podpísanépodpísanépodpísanépodpísané     
................................................                                                    ............................................. 
            za FOPA                                                                                         za BKIS 
           Marek Nagy                                                                                 Vladimír Gre o 
 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 


