Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami :
1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie:
ČSOB,a.s.
Číslo účtu:
25825893/7500
IČO:
00 603 481

(ďalej len „hlavné mesto“)

2. Ekotopfilm, spol. s r.o.
Sídlo:
Zadunajská cesta č. 12, 851 01 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Pavol Lím, konateľ
Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a. s.
Číslo účtu:
2626016601/1100
IČO:
36 667 081
DIČ:
2022241870
IČ DPH:
SK2022241870
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 42016/B

(ďalej len „Ekotopfilm“)
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“)
za nasledovných, zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I.
Predmet a účel zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností a vzájomná spolupráca
zmluvných strán za účelom organizácie aktuálneho podujatia 39. Medzinárodného festivalu
filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2012 a 5. ročníka Národnej enviro
súťaže Slovenska NESS 2012, (ďalej len „festival“) ktorý sa bude konať v Bratislave,
v dňoch 15. – 19. októbra 2012 a to i v priestoroch Primaciálneho paláca a Mestského divadla
P.O. Hviezdoslava (ďalej len „divadlo“).
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Článok II.
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do splnenia účelu zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) splnením účelu, na ktorý bola dojednaná,
b) na základe písomnej dohody zmluvných strán,
c) jednostranným odstúpením v súlade s touto zmluvou a/alebo s príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak druhá zmluvná strana
poruší dohodnuté zmluvné povinnosti a v lehote určenej v písomnej výzve nezjedná
nápravu. Účinky odstúpenia nastanú dňom, keď prejav vôle jednej zmluvnej strany
o odstúpení bude doručený druhej zmluvnej strane.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Hlavné mesto, ako tradičný spoluorganizátor festivalu, sa zaväzuje:
a) poskytnúť priestory Primaciálneho paláca na protokolárny program
záverečného aktu festivalu (vyhlásenie výsledkov medzinárodnej súťaže
festivalu, odovzdanie cien víťazom a oficiálny záver festivalu), ktorý sa
uskutoční dňa 19. októbra 2012 (piatok) od 10.00 do 14.00 hod.,
b) požiadať nájomcu divadla, príspevkovú organizáciu Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko (ďalej len „BKIS“), aby poskytol pre potreby konania
Galavečera NESS 2012 – EnviroOskar, organizovaného spoločnosťou
Ekotopfilm, priestory divadla dňa 16. októbra 2012 (utorok) od 07.00 hod. do
24.00 hod. formou podnájomnej zmluvy za nájomné v dohodnutej výške.
Náklady spojené s konaním galavečera znáša Ekotopfilm (prípadné náklady
tretích strán, ktoré budú uvedené v dodatku k tejto zmluve, ako aj technické
realizačné náklady správcu objektu a uvedeného eventu podľa reálnej spotreby,
úhrady za služby spojené s užívaním priestorov divadla ako je elektrická
energia, vodné a stočné a pod.)
c) usporiadať na svoje náklady recepciu, na ktorú bude tradičným pozývateľom
primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ako vrcholný
predstaviteľ spoluorganizátora, po skončení záverečného aktu a odovzdaní cien
víťazom (19. októbra 2012 v priestoroch Primaciálneho paláca), pre cca 80
hostí,
d) poskytnúť priestory zasadacej miestnosti Primaciálneho paláca v Bratislave, na
prízemí budovy pre potreby realizácie Konferencie pedagógov, dňa 15.októbra
2012 (pondelok), v čase od 08.30 do 13.00 hod., pre cca. 60 účastníkov a hostí
konferencie,
e) poskytnúť priestory zasadacej miestnosti Primaciálneho paláca v Bratislave na
I. poschodí budovy, a to pre zasadnutia Festivalového výboru MFF
Ekotopfilm, vrátane drobného občerstvenia pre cca 25 členov festivalového
výboru, približne 3 - krát v priebehu platnosti zmluvy,
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f) poskytnúť pre potreby marketingovej kampane festivalu priestor pre vonkajšiu
komunikáciu v rámci možností mesta,
g) v súlade s dlhoročnou tradíciou, ktorá sa datuje od vstupu do 3. Milénia
(2000), udelí primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy „Cenu
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ jednému
z kolekcie víťazných filmov festivalu na základe návrhu jeho medzinárodnej
poroty. Náklady za návrh a vyhotovenie tejto prestížnej ceny predstavujú
čiastku 1 065 eur (slovom „tisíc šesťdesiatpäť“) + DPH. Uvedenú sumu uhradí
hlavné mesto na základe predloženej faktúry, ktorú vystaví Ekotopfilm podľa
objednávky hlavného mesta.
2. Ekotopfilm sa zaväzuje, v súlade s dlhoročnou tradíciou spolupráce, uvádzať hlavné
mesto na poste spoluorganizátora:
a) v rámci IMAGE kampane 39. Medzinárodného festivalu filmov o trvalo
udržateľnom rozvoji Ekotopfilm 2012, vo všetkých jej prvkoch (TV, print, outdoor,
PR, festivalové noviny, listina partnerov, web a i.),
b) v rámci IMAGE kampane 5. Národnej enviro súťaže Slovenska NESS 2012, vo
všetkých jej prvkoch (TV, print, outdoor, PR, festivalové noviny, listina partnerov,
web a i.),
c) na vizuáloch festivalu umiestnených vo festivalových priestoroch, v divadle
a v Primaciálnom paláci,
d) v rámci záverečného aktu festivalu vystúpi s príhovorom primátor hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré je hostiteľským festivalovým mestom a udelí
svoju prestížnu „Cenu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“,
ktorú si z jeho rúk prevezmú zástupcovia víťaza medzinárodnej súťaže festivalu,
e) v rámci Gala večera NESS 2012 odovzdá primátor hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy jedno z prestížnych ocenení súťaže – EnviroOskar jeho
laureátovi.
Článok IV.
Osobitné ustanovenia
1.

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje menovať kontaktnú osobu, ktorá bude organizačne
zabezpečovať všetky činnosti súvisiace s plnením podľa tejto zmluvy.
Kontaktnou osobou za hlavné mesto je riaditeľ kancelárie primátora.
Kontaktnou osobou za Ekotopfilm je Juraj Lím, konateľ spoločnosti Ekotopfilm.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú sprostredkovať si navzájom všetky informácie, dokumenty
a podklady potrebné pre plnenie povinností podľa tejto zmluvy.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.
2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami po dohode zmluvných strán.
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3. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom hlavné
mesto obdrží tri (3) vyhotovenia a Ekotopfilm jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni
jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu
žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 10.10. 2012
Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

.............................................................
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v. r.
primátor

V Bratislave dňa 8.10.2012
Za Ekotopfilm, spol. s.r.o.:

.....................................................
Ing. Pavol Lím, v. r.
konateľ
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