Zmluva o spolupráci a o poskytnutí licencie
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník a zákona č.. 185/2015 Z.z. autorského
zákona
(ďalej ako „Zmluva“)

I.
Zmluvné strany
1.
sídlo:
IČO:
DIČ :
Zapísaná:
v mene ktorej koná:
kontaktná osoba:
(ďalej len „BTB“)

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, SR
42259088
2023399455
v Registri MDV SR 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ
Dávid Pobjecký, Head of Bratislava Convention Bureau

a
2.
sídlo:
IČO:
DIČ:
Zapísané:
v mene ktorého koná:
kontaktná osoba:
(ďalej len „SND“)

Slovenské národné divadlo
Pribinova 17, 819 01 Bratislava 111
00 164 763
2020829954
Štatút Slovenského národného divadla , číslo: MK-2245/2014-110/12966
Mgr. art. Matej Drlička, ArtD.; generálny riaditeľ
Melita Macháliková, manažér nájmov priestorov
II.
Preambula

1.

BTB 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 marketing a propagácia aktivít pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta SR
Bratislavy.

2.

SND je štátna profesionálna, reprezentatívna národná kultúrna ustanovizeň, ktorej postavenie stanovuje
zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle. Súbory Slovenského národného divadla hrajú v
dvoch divadelných budovách, v historickej budove SND, ktorá sa nachádza na Hviezdoslavovom námestí a
v novej budove Slovenského národného divadla.

3.

BTB 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.

III.
Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri propagácii priestorov historickej budovy SND
na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave ako aj novej budovy SND na Pribinovej ulici č. 17 v Bratislave,
ktoré prevádzkuje SND na účely výkonu predmetu jeho činnosti, a to prostredníctvom propagačných videí
(ďalej len ako „Propagačné videá“).

IV.
Záväzky zmluvných strán
1.

2.

SND sa bez nároku na odplatu zaväzuje:
a) zabezpečiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dňa 01.03.2021 od 11:00-12:00 hod. za účelom
natočenia Propagačného videa vstup do priestorov historickej budovy SND na Hviezdoslavovom
námestí v Bratislave;
b)

zabezpečiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dňa 01.03.2021 od 12:00-16:00 hod. za účelom
natočenia Propagačného videa vstup do priestorov novej budovy SND na Pribinovej ulici č. 17
v Bratislave;

c)

poskytnúť súčinnosť potrebnú na natočenie Propagačných videí;

d)

používať Propagačné videá na účely propagácie SND a podujatí konaných v priestoroch SND ako i na
účely dokumentačné a archívne.

BTB sa bez nároku na odplatu zaväzuje:
a) zabezpečiť vo svojom mene a svoj účet prostredníctvom tretieho subjektu natočenie Propagačných
videí (v trvaní cca. 1-2 minúty) v 4K kvalite za účelom predstavenia a marketingovej propagácie
priestorov SND;
b)

poskytnúť SND nevýhradnú, časovo a teritoriálne neobmedzenú licenciu na použitie Propagačných
videí na účely propagácie SND a podujatí konaných v priestoroch SND ako i na účely dokumentačné a
archívne. Zmluvné strany sa dohodli, že licencia sa považuje za udelenú poskytnutím Propagačných
videí SND v elektronickej forme na melita.machalikova@snd.sk

c)

pred zverejnením Propagačné videá predložiť na schválenie SND.
V.
Záverečné ustanovenia

1.

Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomného dodatku, a to na základe súhlasu
obidvoch zmluvných strán.

2.

Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.

3.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov.

4.

Zmluva sa vyhotovuje v troch exemplároch, z toho jeden pre BTB a dva pre SND.

5.

Zmluvné strany si túto Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a uzavreli po
vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle, určite, vážne a nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto Zmluvy svojimi podpismi.

V Bratislave, dňa 24.2.2021

V Bratislave, dňa 26.2.2021

Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Slovenské národné divadlo

.................................................................
Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.
výkonný riaditeľ

..................................................................
Mgr. art. Matej Drlička, ArtD.
generálny riaditeľ

