Zmluva o spolupráci č. 69/2011
uzatvorená podľa ust. § 269, ods. 2 a nasl. Zak. . 513/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov
Účastníci:
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1, 811 02 Bratislava
IČO: 30794544
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko
Číslo účtu: 7367403/5200
v zastúpení: Ing. Vladimír Grežo – riaditeľ
(ďalej len BKIS)
a
Nezisková organizácia FIFFBA
sídlo: Bratislavská 57, 841 06 Bratislava
IČO: 42166551
DIČ: 2022853679
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2664752116/1100
v zastúpení: Eva Porubanová
(ďalej len FIFFBA)
Článok I
Úvodné ustanovenia
BKIS na základe poverenia primátora Hlavného mesta SR Bratislava
podľa prílohy č.1 tejto zmluvy, poskytne priestory MDPOH na otvárací
ceremoniál 13. Medzinárodného festivalu frankofónneho filmu Bratislava 2011.
BKIS a organizátor festivalu FIFFBA uzatvárajú zmluvu v nasledovnom znení:
Článok II
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca BKIS a FIFFBA na príprave a realizovaní
otváracieho ceremoniálu 13. Medzinárodného festivalu frankofónneho filmu
(ďalej „podujatie“). BKIS poskytne Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava (MDPOH)
a zabezpečí prevádzkové a technické služby na realizovanie otváracieho
ceremoniálu, ktorý a bude konať dňa 13.4.2011.
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.
Článok IV.
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 13.4. -13.4. 2011.

Článok V
Práva a záväzky účastníkov zmluvy
1. FIFFBA sa zaväzuje podujatie zorganizovať, propagovať a uviesť Hlavné
mesto SR Bratislava a BKIS ako partnerov 13. Medzinárodného festivalu
frankofónneho filmu na výstupoch k podujatiu: na festivalovej web stránke, v
tlačovinách – plagátoch A1 a City lightoch 50ks, baneroch v kinosálach a na
spotoch k festivalu.
2. FIFFBA sa ďalej zaväzuje zabezpečiť na podujatie zdravotnú službu.
3. BKIS sa zaväzuje pre FFIFFBA poskytnúť priestory MDPOH, prevádzkové
a technické služby na otvárací ceremoniál dňa 13.4.2011. Dohodnuté služby
a ich cena je špecifikovaná v prílohe č.2 tejto zmluvy.
4. FIFBA sa zaväzuje do 14 dní po skončení podujatia poskytnúť
fotodokumentáciu svojho plnenia voči BKIS.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby využitia dodatočných
služieb BKIS, sa rozsah týchto služieb zdokumentuje a následne bude
FIFFBA vyfaktúrovaný.

Článok VI.
Platobné podmienky
1. BKIS vyhotoví FIFFBA do 14 dní od zdaniteľného plnenia faktúru na
stanovenú čiastku podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy vo výška 1.020 €.
2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného odoslania
FIFFBA.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Ak dôjde k porušeniu povinnosti, ktoré pre účastníkov vyplývajú z tejto
zmluvy, má poškodený účastník právo na náhradu škody.
2. V prípade, že dôjde v dôsledku zmeny zákonodarstva k neplatnosti
niektorých častí tejto zmluvy, účastníci sú povinní zmluvu upraviť tým
spôsobom, že dotknuté ustanovenia sa nahradia takými obdobnými
ustanoveniami, ktoré budú v súlade s novou právnou úpravou.
3. Túto zmluvu je možné meniť, dopĺňať iba formou písomných, očíslovaných
dodatkov, ktoré budú podpísané štatutárnymi zástupcami obidvoch
účastníkov na tej istej listine.
4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch identických exemplároch, pričom každý
z účastníkom obdrží po dvoch vyhotoveniach.
V Bratislave, dňa: 12. 4. 2011

„podpísané“
––––––––––––––––––
Eva Porubanová
riaditeľka festivalu

V Bratislave, dňa: 12. 4. 2011

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

PRÍLOHA č. 2

Kalkulácia prevádzkových služieb na otvárací ceremoniál v MDPOH
13.4.2011

prevádzka
hasiči
toaletárky
upratovanie

SPOLU

1x
2x
2x

7h
5h
5h

10€/h
10€/h
6€/h

70€
100€
60€
100€

330€

Kalkulácia technických služieb na otvárací ceremoniál v MDPOH
13.4.2011
základná ozvučovacia technika
základná osvetľovacia technika
javisková technika
služba javiskového technika od 13.4.-0:00 hod. do 13.4. 24:00
služba zvukového majstra od 13.4. 15:00 do 13.4. 24:00
služba osvetľovača od 13.4. 15:00 do 13.4. 24:00
Spolu
690€

