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ZMLUVA O SPOLUORGANIZÁCII PODUJATÍ
medzinárodnej súťaže a výstavy kresleného humoru
Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť na tému ANTI& KORUPCIA
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zmluva o spolupráci“)
Zmluvné strany:
názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
sídlo: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
zastúpený: Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky
číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0006 0208
IČO: 00 151 513
(ďalej aj ako „Spoluorganizátor“)
a
názov: Prešovská rozvojová agentúra
sídlo: Dubová 5, 080 01 Prešov
zastúpený: Mgr. Peter Rázus
číslo účtu: SK69 1100 0000 0026 2708 8674
IČO: 37 885 456
(ďalej aj ako „Organizátor“)
(Spoluorganizátor a Organizátor ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana” a spoločne aj ako
„Zmluvné strany“)

Preambula
Vzhľadom na to, že Prešovská rozvojová agentúra je organizátorom medzinárodnej súťaže
kresleného humoru „Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť na tému
ANTI& KORUPCIA“, ktorej súčasťou bude výstava kresleného humoru na tému ANTI&
KORUPCIA a vzhľadom na to, že Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy v oblasti
prevencie korupcie, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tejto Zmluvy o spoluorganizácii
a konkrétnej realizácii tohto podujatia.
Článok 1
Účel a predmet Zmluvy o spolupráci
1. Účelom Zmluvy o spolupráci je úprava podmienok Zmluvných strán pri príprave
a realizácii medzinárodnej súťaže kresleného humoru „Kýchanie mozgu – od kalokagathie

k hypochondrii a späť na tému ANTI& KORUPCIA“ (ďalej len „Súťaž“), ktorej súčasťou
bude výstava kresleného humoru na tému ANTI& KORUPCIA (ďalej len „Výstava“).
Výstava sa uskutoční v termíne 9.12.2015 v priestoroch klubu Wave na Hlavnej 121
v Prešove. Súťaž sa uskutoční v termíne od 24.10 - 9.12.2015.
2. Predmetom tejto Zmluvy o spolupráci je záväzok Organizátora usporiadať Súťaž a Výstavu
za podmienok uvedených v tejto Zmluve o spolupráci a záväzok Spoluorganizátora
spolupodieľať sa na organizovaní Súťaže a Výstavy.
Článok 2
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Organizátor sa zaväzuje v súvislosti s usporiadaním Výstavy zabezpečiť najmä:
a) dodanie vystavených diel, definovaných v čl. 3 ods. 1 tejto zmluvy,
b) zabezpečenie možnosti prenájmu priestorov, v ktorých sa má uskutočniť Súťaž a
Výstava,
c) občerstvenie počas Súťaže a vernisáže Výstavy, ktorá sa uskutoční dňa 9.12.2015,
d) ozvučenie priestorov,
e) administráciu a manažment celej Súťaže a Výstavy, komunikáciu s partnermi,
prípravu grafických podkladov, výrobu tlačovín, expedíciu a distribúciu pozvánok,
f) uviesť na propagačných materiáloch k Výstave logo Úradu vlády Slovenskej
republiky.
2. Organizátor sa zaväzuje prezentovať Spoluorganizátora ako „Spoluorganizátora Súťaže
a Výstavy kresleného humoru Kýchanie mozgu – od kalokagathie k hypochondrii a späť
na tému ANTI& KORUPCIA“ a uvádzať logo Úradu vlády Slovenskej republiky
v nasledovnom rozsahu:




v mediálnej kampani,
na pozvánkach,
v priestoroch konania Súťaže a Výstavy.

3. Spoluorganizátor sa zaväzuje v súvislosti s organizáciou Súťaže a Výstavy zabezpečiť:
a) dodanie tovarov a služieb špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto Zmluvy o spolupráci,
b) poskytnúť Organizátorovi bezodkladne po podpise tejto Zmluvy o spolupráci logo
Úradu vlády Slovenskej republiky v čiernobielej a farebnej digitálnej verzii.
4. Pri zabezpečení tovarov a služieb Spoluorganizátor postupuje v súlade so zákonom č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Článok 3

Osobitné ustanovenia
1. Organizátor týmto prehlasuje, že má udelené súhlasy, resp. licencie od autorov všetkých
diel, ktorých zoznam tvorí prílohu č. 2 k tejto Zmluve o spolupráci a spomedzi ktorých
budú vybrané vystavované diela (ďalej len „Vystavené diela“), na ich používanie
v súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich
s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a to najmä na:
a) vyhotovenie rozmnoženiny Vystavovaných diel,
b) verejné vystavenie Vystavovaných diel,
c) na šírenie diel prostredníctvom médií
na časovo neobmedzené obdobie s územnou pôsobnosťou: Slovenská republika
2. Organizátor vyhlasuje, že je oprávnený udeliť sublicenciu Spoluorganizátorovi na
použitie Vystavených diel v rozsahu ním udelenej licencie a že podpisom tejto Zmluvy
o spolupráci udeľuje súhlas Spoluorganizátorovi:
a) vyhotoviť rozmnoženiny vystavovaných diel,
b) použiť rozmnoženiny vystavovaných diel na účely propagácie Spoluorganizátora.
3. Sublicencia podľa odseku 2 sa udeľuje bezodplatne, s územnou pôsobnosťou na územie
Slovenskej republiky v časovo neobmedzenom trvaní.
4. Ak Spoluorganizátor zistí, že Organizátor porušil povinnosť ustanovenú v tomto
článku, Organizátor vyhlasuje, že Spoluorganizátor za to nenesie žiadnu zodpovednosť
a Organizátor sa zaväzuje uhradiť Spoluorganizátorovi
všetku škodu, ktorá
Spoluorganizátorovi z tohto dôvodu vznikne. Spoluorganizátor má zároveň právo
odstúpiť od tejto Zmluvy o spolupráci a má právo uplatniť si voči Organizátorovi
úhradu všetkých účelne preukázaných výdavkov súvisiacich s odstúpením od tejto
Zmluvy o spolupráci.
Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto Zmluva o spolupráci môže byť ukončená kedykoľvek písomnou dohodou Zmluvných
strán, výpoveďou, a to aj bez uvedenia dôvodu alebo odstúpením v prípade porušenia
povinností niektorej zo Zmluvných strán, ak porušujúca strana napriek písomnému
upozorneniu neplní svoje povinnosti. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie
je účinné okamihom doručenia druhej zmluvnej strane.
2. Zánikom tejto Zmluvy o spolupráci sa Zmluvné strany nezbavujú povinnosti riadne
vyrovnať všetky záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy o spolupráci.
3. Pre úpravu vzťahov, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto Zmluve o spolupráci budú
použité príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
4. Táto Zmluva o spolupráci je vyhotovená v piatich rovnopisoch z toho štyri rovnopisy
obdrží Spoluorganizátor a jeden rovnopis obdrží Organizátor.

5. Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnia v Centrálnom registri zmlúv.
ZMLUVNÉ STRANY PREHLASUJÚ, že si Zmluvu o spolupráci pred jej podpísaním riadne
prečítali, bola podpísaná dobrovoľne, slobodne, vážne, nie v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Na dôkaz súhlasu s jej obsahom pripájajú oprávnení zástupcovia
oboch Zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy.

V Bratislave, dňa..................
Za Organizátora

V Bratislave, dňa.................
Za Spoluorganizátora

................................................
Mgr. Peter Rázus
Prešovská rozvojová agentúra

.............................................
Ing. Igor Federič
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky

