Zmluva o spolupráci a o poskytnutí licencie č. 1-2021
uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
právnych predpisov a z.č. 185/2015 Z.z. autorského zákona
(ďalej ako „Zmluva“) medzi:

1.

Bratislavská organizácia cestovného ruchu sídlo: Primaciálne
námestie 1, 814 99 Bratislava, SR
IČO: 42259088 DIČ :
2023399455
zapísaný:
Register MDV SR 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
v mene ktorej koná:
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ
bankové spojenie: ČSOB Banka, a.s.
číslo účtu:

SK72 7500 0000 0040 1620 6829 – dotačný účet
SK 83 7500 0000 0040 1524 0996 – členský účet

(ďalej len „Organizátor“)
a
2.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
sídlo:
Židovská 1, 815 15 Bratislava, SR
IČO: 3079 4544 DIČ:
2021795358
právna forma:
príspevková organizácia hlavného mesta SR Bratislavy
konajúce osobou:
Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu:

SK05 0900 0000 0050 2800 1024

(ďalej len „Spoluorganizátor“ alebo „BKIS“)
(Organizátor a BKIS ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné
strany“) sa dohodli nasledovne:
Preambula
Jednou z hlavných úloh BKIS ako príspevkovej organizácie hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy je podľa Zriaďovacej listiny zabezpečovanie a
sprístupňovanie kultúrnych a vzdelávacích podujatí ako aj vytváranie podmienok pre
rozvoj spoločenského života, kultúry a zabezpečenie jej dostupnosti pre širokú verejnosť.
Organizátor je oblastnou organizáciou cestovného ruchu - právnickou osobou založenou
podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom
vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu cestovného
ruchu. Jednou z jej základných činností je podpora a spoluorganizovanie kultúrneho,
spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a ich
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marketing a propagácia aktivít pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR
Bratislavy.
Organizátor má záujem o propagáciu vytipovaných miest Bratislavy, ktoré môžu na
základe svojej atraktivity prilákať väčšie množstvo virtuálnych a po ukončení núdzového
stavu spojeného s pandémiou COVID 19 aj fyzicky prítomných návštevníkov zvolených
lokácií.
1. Predmet Zmluvy
1.1. Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri propagácii Divadla
P.O.Hviezdoslava so sídlom na Laurinskej č. 20 a Gorkého č. 17 ulici v Bratislave
(ďalej „DPOH“ alebo „priestory“) ako mestskej divadelnej scény a koncertnej
siene Klarisky na Klariskej ulici v Bratislave (ďalej len „Klarisky“ alebo
„priestory“), ktoré sú v správe BKIS na účely výkonu predmetu jeho činnosti.
1.2. Predmetom zmluvy je aj poskytnutie licencie na použitie vytvorených nižšie
špecifikovaných videí DPOH a Klarisiek na propagačné účely spojené s podporou
kultúrnych akcií a kultúrneho diania v Bratislave.
2. Záväzky zmluvných strán
2.1. Organizátor sa zaväzuje:
a. zabezpečiť vo svojom mene a svoj účet prostredníctvom tretieho subjektu
natočenie dvoch 360 stupňových krátkych videí (v trvaní cca. 1-2 minúty) v 4K
kvalite (ďalej len „videá“), ktoré budú vytvorené za účelom predstavenia,
marketingovej propagácie predmetných priestorov DPOH a kostol Klarisiek.
b. zabezpečiť, že natočené videá budú rešpektovať platné právne predpisy, a to najmä
o ochrane osobnosti, ochrane osobných údajov (GDPR), práva duševného
vlastníctva, autorské práva, práva priemyselného vlastníctva a ďalšie práva tretích
osôb.
2.2. BKIS sa zaväzuje:
a. zabezpečiť priestor Klarisiek dňa 2.2.2021 od 10.00. hod. za účelom natočenia videa,
b. zabezpečiť priestor DPOH dňa 2.2.2021 od 11.00 hod. za účelom natočenia videa
c. poskytnúť potrebnú súčinnosť k natočeniu propagačných videí v priestoroch.

3. Licencia, súhlas na použitie videí

3.1. Organizátor týmto udeľuje BKIS bezodplatne v súlade s § 19 ods. 4 a) až f)
z.č.185/2015 Z.z. autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Autorský zákon“) nevýhradnú licenciu na použitie predmetných videí, Organizátor
zároveň potvrdzuje svojim podpisom na tejto zmluve, že je oprávnený predmetnú
licenciu udeliť, v opačnom prípade zodpovedá za spôsobenú škodu.
3.2. Licencia sa udeľuje v neobmedzenom rozsahu, na celú dobu ochrany autorských
práv odo dňa odovzdania videí.
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4. Finančné podmienky
4.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vklady do spoločnej spolupráce pri plnení
predmetu tejto zmluvy budú financované samostatne každou zmluvnou stranou
v rozsahu svojich záväzkov dohodnutých touto Zmluvou.

5. Záverečné ustanovenia
5.1. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti riadne a včas a poskytovať si
vzájomnú súčinnosť.
5.2. V prípade, že dôjde u niektorej zo zmluvných strán k nemožnosti plnenia, je
povinná túto skutočnosť oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu.
5.3. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie Zmluvy v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych
predpisov.
5.4. Túto Zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a
písomnou formou.
5.5. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné,
zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného
ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa
potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím
obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia.
5.6. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú
všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou
cestou, a to rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia
vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou,
pričom v prípade súdneho sporu je daná príslušnosť slovenského súdu podľa
pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.
5.7. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu ak
nastane zmena sídla, IČO, bankového spojenia alebo iných skutočností
významných pre riadne plnenie.
5.8. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých
každá zo zmluvných strán dostane jedno (1) vyhotovenie.

V Bratislave dňa 1.2.2021

V Bratislave dňa 28.1.2021

____________________

_____________________

Mgr. Katarína Hulíková

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.

štatutár BKIS

výkonný riaditeľ BTB
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