ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IBAN:

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1
PhDr. Peter Hyross - riaditeľ
00179 744
2020801761

(ďalej len „MMB“)
a
Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
nie je platcom DPH
IBAN:

Citylife s.r.o.
Tekovská 9, 821 09 Bratislava
Elek Kubicskó, konateľ
50965786
2120541412

(ďalej len „Citylife“)

Článok l.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii vzájomnej spolupráce: a to poskytnutie informačného a komerčného priestoru pri
prezentácii priestorov a aktivít MMB internetových portáloch citylife.sk a kidstown.sk
na jednej strane, a prezentácii Citylife.sk ako partnera MMB a hmotné plnenie zo
strany MMB na strane druhej.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
2.1. Citylife sa zaväzuje:
Propagovať MMB na portáli Citylife.sk týmto spôsobom:

• v súčinnosti s MMB priebežne informovať o aktuálnych aktivitách, podujatiach,
výstavách a sprievodných programoch v priestoroch MMB
• vytvoriť samostatné profily všetkých priestorov MMB

• vytvoriť samostatné podstránky pre všetky stále expozície, aktuálne výstavy
a sprievodné podujatia, ktoré sa konajú v priestoroch MMB

• zrealizovať 12 kampaní na aktivity MMB v čase od 1.2.2021 do 31.1.2022 v
termínoch určených na základe pokynov MMB

• forma, rozsah a obsah kampane je zadefinovaná v prílohe č.1.

2.2. MMB sa zaväzuje:
• uvádzať logo Citylife ako mediálneho partnera na všetkých tlačených propagačných
materiáloch MMB, aj v rámci jednotlivých mediálnych kampaní k aktivitám
MMB.
• umiestniť logo Citylife s preklikom na web Citylife na všetkých webstránkach MMB

• posielať pozvánky na tlačové konferencie, vernisáže a sprievodné podujatia MMB
• posielať aktuálne textové a obrazové informácie o aktivitách MMB
• ku každej kampani dodať bannery v dohodnutých formátoch

• uhradiť paušálnu platbu 2 000,- Eur na účet Citylife za plnenie uvedené v bode
2.1.

Článok III
Finančné podmienky spolupráce
• zmluvné strany prehlasujú, že okrem finančných nárokov výslovne uvedených
v tejto zmluve nemajú vzájomne voči sebe iné finančné nároky.

• zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene vo výške 2 000,- Eur za poskytované
služby uvedené v článku 2.1. tejto zmluvy.
• Citylife si zmluvnú cenu vyfakturuje na začiatku 12 mesačného obdobia so 14 dňovou lehotou splatnosti od vystavenia faktúry.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
• Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu ju podpísali. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.2.2021 do 31.1.2022.
• Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po jednom origináli.

• Dodatky k tejto zmluve je možné robiť len písomnou formou so súhlasom oboch
zmluvných strán.

• Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy oboma stranami.

• Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto
zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená v Centrálnom registri
zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie tajomstva a informácie označené v tejto zmluve ako dôverné v zmysle §271 ods.1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie.

V Bratislave dňa 15. 12. 2020

----------------------------------PhDr. Peter Hyross
riaditeľ MMB

V Bratislave dňa 15. 12. 2020

-------------------------------------Elek Kubicskó
konateľ Citylife s.r.o.

