ZMLUVA
O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, § 8 ods. 1 a § 11 písm. f) zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov medzi:
čl. I. Zmluvné strany
Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu
so sídlom:
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
zastúpený:
RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie
IČO:
42259967
DIČ:
2023476565
bankové spojenie:
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN:
SK76 7500 0000 0040 1802 6186
zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR
(ďalej len „BRT“)
a
Cech husacinárov Slovenského Grobu, občianske združenie
so sídlom:
Pezinská 2, 900 26 Slovenský Grob
zastúpený:
Helena Minarovičová, prezident
IČO:
42179238
DIČ:
2023057696
bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN:
SK21 1100 0000 0029 2083 8518
zapísaná v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra SR číslo OVV/2- 20/92161
(ďalej len „Cech husacinárov“)
a
obec Slovenský Grob
Sídlo:
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
v zastúpení:
JUDr. Štefan Gašparovič, starosta
IČO:
00305073
DIČ:
2020662248
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s. Pobočka Pezinok
IBAN:
SK93 0200 0000 0000 0322 7112
(ďalej len „obec“)
uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci a propagácii pri podujatí „Kráľovstvo husaciny“ za
nasledovných podmienok:

čl. II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri:
a) spolupráci na podujatí „Kráľovstvo hsuaciny“, ktoré sa bude konať počas hlavného
podujatia „XVII. ročník Dňa otvorených dverí 2017“ dňa 02.09.2017 v čase od 12:00 do
24:00 na Hlavnej ulici v strede obce Slovenský Grob,
b) materiálno - technickej podpore pri organizovaní podujatia „Kráľovstvo husaciny“ v
spolupráci zmluvných strán.
2. Podujatie „Kráľovstvo husaciny“ je kultúrno-spoločenským podujatím, ktorého cieľom je
priblížiť verejnosti gastronomický zážitok spočívajúci v tradičnej kuchyni, špecifickej pre danú
obec, ako aj zviditeľniť tradičné remeselné, gastronomické a produktové špecifiká
Bratislavského regiónu.
čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán
A) Cech husacinárov sa v rámci spolupráce na podujatí „Kráľovstvo husaciny“ zaväzuje:
1. zrealizovať propagáciu v súlade so Zmluvou o spolupráci a propagácii uzavretou dňa
24.8.2017 medzi BRT a Cech husacinárov na podujatie „XVII. ročník Dňa otvorených
dverí 2017“ a podľa vopred dohodnutých podmienok medzi zmluvnými stranami, ktoré
sa môžu podľa potreby upravovať a meniť po vzájomnej dohode zmluvných strán;
2. zabezpečiť 1 až 2 predajcov chleba a pečiva pečeného doma zo Slovenského Grobu;
3. zabezpečiť v jednej z reštaurácii v Slovenskom Grobe VIP priestor s občerstvením spolu s
obsluhou pre BRT a jeho hostí;
4. umiestniť min. 5 ks bannerov podujatia „Farm Fest“ v rozmere 3 x 1 m v prístupových
miestach do obce a v mieste konania podujatia „XVII. ročník Dňa otvorených dverí 2017“;
5. zachovať logo partnera, farbu a typ písma v súlade s predlohou dodanou partnerom;
6. zabezpečiť pre návštevníkov a účastníkov 4 pracovníkov na nočné stráženie areálu, kde sa
bude podujatie „Kráľovstvo husaciny“ a „XVII. ročník Dňa otvorených dverí 2017“ konať
a to od piatka 1.9.2017 od 14:00 do soboty 2.9.2017 do 10:00 hod. a sobotu 2.9.2017 od
24:00 do nedele 3.9.2017 8:00 hod.
B) BRT sa v rámci spolupráce na podujatí „Kráľovstvo husaciny“ zaväzuje:
1. dodať obci a Cechu husacinárov podklady potrebné pre spoluprácu a na propagáciu v deň
podpisu tejto zmluvy (logo v elektronickej podobe);
2. odsúhlasiť realizačné riešenie zvolenej propagácie podľa vzájomne dohodnutých termínov,
bez zbytočného odkladu;
3. šíriť informácie o podujatí z vlastných informačných a propagačných kanálov;
4. podporovať na svojej úrovni realizáciu a propagáciu podujatia využitím všetkých
poskytnutých možností;
5. zabezpečiť na mieste samom organizačný tím;
6. zabezpečiť pre seba prezentačný stánok;
7. zabezpečiť prítomnosť minimálne 4 až 5 zástupcov predstaviteľov ľudových tradičných
remesiel v čase od 12:00 hod. do 19:00 hod. napr. spracovávanie dreva – rezbári,
hrnčiarstvo, včelárstvo, drotárstvo, košikárstvo, kováčstvo, šperkárstvo, medovnikárstvo,
čipkárstvo, paličkovanie a pod.;
8. zabezpečiť podľa dohody s organizátorom minimálne 17-tich predajcov alebo
vystavovateľov, ktorí musia predávať alebo prezentovať produkty a služby z týchto oblastí:

farmárstvo, salašníctvo, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, výroba a predaj jedla a nápojov
z dopestovaných plodín (napr. zelenina, ovocie, produkcia mäsových výrobkov, med
a výrobky z medu, mliečne a mliekarenské výrobky, tradičné pečivo a nápoje
(nealkoholické, pivo, víno a pod.);
9. zabezpečiť tematické oblečenie pre predajcov alebo vystavovateľov (napr. zástery), ktoré
bude dotvárať tematickú výzdobu zabezpečenú organizátorom;
10. zabezpečiť rekonštrukciu stredovekej kráľovskej hostiny (veľký stôl s jedlom, dobovo
oblečení členovia hostiny) v čase od 15:00 do 16:00 a stredovekú krčmu, kde si návštevníci
budú môcť vyskúšať atmosféru krčmy z 18-ho storočia počas celého dňa podujatia;
11. zabezpečiť pre predajcov alebo vystavovateľov minimálne 20 kusov drevených
uzamykateľných krytých stánkov s rozmermi min. 2,5 m x 1,7 m, ich označenie logom
partnera spolu s označením názvu predajcu alebo vystavovateľa, pôvodom a ponúkaným
sortimentom;
12. zabezpečiť drevené stánky pre zástupcov predstaviteľov ľudových tradičných remesiel;
13. zabezpečiť napojenie stánkov na elektrickú energiu;
14. zabezpečiť pre návštevníkov pitnú vodu;
15. zabezpečiť minimálne 6 kusov zábran alebo zábradlia o výmere 3 m x 1,2 m na ohradenie
priestoru konania podujatia „Kráľovstvo husaciny“ v areáli počas konania podujatia;
16. zabezpečiť mobilné toalety pre návštevníkov podujatia „Kráľovstvo husaciny“ a pre
pracovníkov partnera v min. počte 5 ks;
17. zabezpečiť zdravotnú službu počas podujatia „Kráľovstvo husaciny“;
18. zabezpečiť na podujatie „Kráľovstvo husaciny“ a „XVII. ročník Dňa otvorených dverí
2017“ pódium a moderátora;
19. zabezpečiť kultúrno-spoločenský program dňa 2.9.2017 pre návštevníkov podujatia
„Kráľovstvo husaciny“ a „XVII. ročník Dňa otvorených dverí 2017“, v podobe napr.
vystúpenia umeleckého súboru, hudobnej skupiny, tanečnej skupiny ap.;
20. zabezpečiť splnenie povinností k SOZA a zaplatiť poplatky SOZA za umelecké výkony
počas kultúrno-spoločenského programu dňa 2.9.2017;
21. zabezpečiť podklady na tlačovú konferenciu organizovanú niekoľko dní pred konaním
podujatia „XVII. ročník Dňa otvorených dverí 2017“ a „Kráľovstvo husaciny“.
C) Obec sa v rámci spolupráce na podujatí „Kráľovstvo husaciny“ zaväzuje:
1. poskytnúť priestor na Hlavnej ulici v Slovenskom Grobe pre Farm Fest zónu;
2. zabezpečiť prívod elektrickej energie z verejného zdroja pre všetky stánky;
3. zabezpečiť počas konania podujatia „Kráľovstvo husaciny“ a „XVII. ročník Dňa otvorených
dverí 2017“ policajnú službu, kde sa bude podujatie „Kráľovstvo husaciny“ konať;
4. zabezpečiť počas konania podujatia „Kráľovstvo husaciny“ zber a odvoz odpadu v počte
min. 10 ks malých smetných košov umiestených v areáli, kde sa bude podujatie
„Kráľovstvo husaciny“ konať s priebežným čistením;
5. zabezpečiť po skončení podujatia „Kráľovstvo husaciny“ upratovanie areálu, kde sa bude
podujatie „Kráľovstvo husaciny“ konať;
6. zabezpečiť počas konania podujatia „Kráľovstvo husaciny“ požiarnu službu;
7. zabezpečiť minimálne 20 ks pivných setov v čase od 12:00 hod. do 24:00 hod. vrátane jeho
priebežného čistenia, dovozu a odvozu v sobotu;
8. zabezpečiť pre BRT, Cech husacinárov a ostatných predajcov a vystavovateľov počas
podujatia „Kráľovstvo husaciny“ maximálnu súčinnosť pri vybavovaní a získavaní všetkých
potrebných povolení a vstupov, ktoré vydáva obec súvisiacich s organizáciou, realizáciou
a účasťou na podujatí „Kráľovstvo husaciny“ a „XVII. ročník Dňa otvorených dverí
2017“.

D) Komunikácia podľa tohto bodu bude prebiehať medzi kontaktnými osobami, ktorými sú za
BRT: Monika Kadlečíková (monika.kadlecikova@gob.sk), za Cech husacinárov: Helena
Minarovičová
(grobskydvor@grobskydvor.sk)
a za
obec:
Štefan
Gašparovič
(gasparovic@slovensky-grob.sk).
E) Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si oznamovať všetky
zmeny a dôležité okolnosti.

čl. IV. Zmluvná pokuta
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia podmienok tejto zmluvy či už zo strany
BRT, Cechu husacinárov alebo obce si môže ostávajúca zmluvná strana uplatniť zmluvnú
pokutu vo výške skutočne vynaložených nákladov.

čl. V. Trvanie a zánik zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia predmetu tejto zmluvy, t. j. realizácie
podujatia a uhradenia finančných prostriedkov podľa čl. IV tejto zmluvy.

2.

Zmluva zaniká:
 splnením predmetu zmluvy
 písomnou dohodou zmluvných strán
 odstúpením od zmluvy

3.

V prípade, nedodržia dohodnutých podmienok zmluvy a porušenia povinností zmluvných
strán upravených v čl. III tejto zmluvy, môžu partner alebo organizátor od tejto zmluvy
odstúpiť. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy
riadia Obchodným zákonníkom.

4.

Odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany podľa bodu 3 tohto článku zmluvy nevzniká
partnerovi povinnosť na vyplatenie odmeny podľa čl. IV tejto zmluvy.

čl. VI Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po dohode
oboch zmluvných strán.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka.
4. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými záväznými právnymi
predpismi.
5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola
uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú.
V Bratislave dňa, 24.08.2017

––––––––––––––––––––––––
za partnera
RNDr. Martin Zaťovič
predseda krajskej organizácie

V Slovenskom Grobe dňa, 24.08.2017

________________________
za obec
JUDr. Štefan Gašparovič
starosta

V Slovenskom Grobe dňa, 24.08.2017

–––––––––––––––––––––––
za organizátora
Helena Minarovičová
prezident

