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Zmluva o spolupráci 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 

 

Zmluvné strany: 

 

Názov:    Mestská časť Bratislava – Karlova Ves   
Sídlo:     Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava  
Štatutárny zástupca:  Dana Čahojová, starostka 
IČO:     00 603 520 

DIČ:    2020919164 

IČ DPH:    nie je platcom DPH   

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.,  

IBAN:    SK19 5600 0000 0018 0414 3001  

SWIFT:    KOMASK2X  

(ďalej len „mestská časť“) 
 

a 

 

Názov:   ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA BRATISLAVA   

Právna forma: obecná príspevková organizácia   

Sídlo:    Mlynská Dolina 1/A, 84227, Bratislava   

IČO:    00179710    

DIČ:    2020801728    

Číslo účtu:  SK 3575000000000025849043     

Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Hulík poverený vedením 

 (ďalej tiež „Partner xy“ a „Parnter“) 
 

 

jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ 

a spoločne ako „ zmluvné strany“ uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci v oblasti kultúry za 

nasledujúcich podmienok: 

 

Článok I.  

Predmet a účel zmluvy 

1. Mestská časť:  

a) je spoluorganizátorom podujatí:  

    - „Literárna garden party“, ktoré sa bude konať dňa 21.7.2021    

b) poskytuje dramaturgiu a organizovanie podujatia „Literárna garden party“ 21.7.2021, ktoré 

sa bude konať v čase od 19:00 do 21:30  

2. Podujatia sa uskutočnia v Zoologická záhrada Bratislava.  

3. Predmetom tejto zmluvy je vzájomná podpora a spolupráca zmluvných strán v rozsahu ich 

práv a povinností uvedených v tejto zmluve. 
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4. Vzhľadom na spoločný záujem zmluvných strán, účelom tejto zmluvy je spolupráca na 

podpore podujatia a to tak aby toto prebehlo riadne.  

 

Článok II.  

Povinnosti zmluvných strán  

1. Mestská časť: 

a) zabezpečí zvukovú a svetelnú techniku vrátane odbornej obsluhy (zvukár, osvetlovač), 

b) zabezpečí technický a produkčný personál na mieste, 
 

c) Prípravu programu, dramaturgia, hostí,  

 

d) zabezpečenie potrieb a občerstvenia pre hostí, víno (Bažalík),  

 

e) audiovizuálny záznam.  

f) zabezpečí vytvorenie grafiky podujatia – plagát, Facebook fanpage cover.  

 

2. Partner Zoologická záhrada Bratislava:  

a) Miesto konania – priestor medzi výbehom nosorožcov a lám, pripravenie mobiliáru na 

sedenie, zvukovú techniku 

b) zabezpečí občerstvenie v priestoroch na to vyhradených  

c) zabezpečí fotodokumentáciu podujatia, 

d) tlač lístkov a výber vstupného 

e) Technické zabezpečenie, voda, elektrina, zvukový aparát, predaj lístkov, mobiliár.  

 

Článok III.  

Finančné podmienky 

1. Príjem zo vstupného na podujatia uvedné v čl. I ods. Pripadá v plnej výške Zoologickej záhrade 

Bratislava. Predaj lístkov je na mieste pred vstupom do zoologickej záhrady. 

2. Zoologická záhrada v Bratislave  v rámci plnenia tejto zmluvy poskytne mestskej časti 

Karlova Ves finančnú čiastku vo výške sumy 450,00 eur (slovom: štyristopäťdesiat eur) na 

zabezpečenie dramaturgie podujatí v čl. I ods. 1. Túto finančnú čiastku zoologická záhrada 

prevedie na účet mestskej časti uvedený v úvode tejto zmluvy v lehote do 15 dní odo dňa 

vystavenia a doručenia faktúry. 

Článok IV.  

Doba trvania zmluvy, ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti zmluvy .  

2. Pred termínom uvedeným v odseku 1 tohto článku môže zmluva skončiť: 
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a) dohodou zmluvných strán, alebo  

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov hrubého porušenia podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve; hrubým porušením podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa rozumie 

predovšetkým také konanie zmluvnej strany, ktoré vedie k zmareniu účelu tejto zmluvy 

uvedenom v čl. I ods. 4; účinky odstúpenia nastanú dňom nasledujúcim po doručení 

písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane; doručovanie sa riadi 

osobitným predpisom; v prípade, že sa hrubého porušenia podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve dopustí Zoologická záhrada a mestská časť následne odstúpi od zmluvy 

je mestská časť povinná vrátiť Zoologickej záhrade finančnú čiastku poskytnutú 

v zmysle čl. III ods. 2 tejto zmluvy a to do 5 dní odo dňa kedy mu bolo odstúpenie od 

zmluvy doručené. 

 

Článok V.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytovať potrebnú súčinnosť a podklady k 

zabezpečeniu účelu tejto zmluvy a zaväzujú sa konať tak, aby nebol účel tejto zmluvy 

zmarený, či už konaním ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo akoukoľvek treťou osobou. 

Článok VI.  

Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy 

vyplývajúce a touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými na území SR. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve vyžadujú vždy písomnú formu. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. 

Mestská časť dostane 3 vyhotovenia zmluvy a 1 vyhotovenie zmluvy dostane Zoologická 

záhrada. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť v zmysle 

ustanovenia § 47a občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na 

webovom sídle mestskej časti. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave dňa 20.7. 2021    V Bratislave dňa 20.7. 2021 

 

Za mestskú časť:       Za ZOO Bratislava  : 
 

 

 

 

 

 

 

..........................................................................  .......................................................................... 

Dana Čahojová, starostka   Mgr. Tomáš Hulík, poverený vedením   
 


