
Z M L U V A č . 7 1 / 2 0 1 2

o spolupráci pri zabezpe čení podujatia Jablkové hodovanie® 2012, ktoré sa
uskuto ční 13. októbra 2012 v Modre, Pezinku, Stupave, Senci, Jablo ňovom,

Malackách, Dunajskej Lužnej, M Č Bratislava Devínska Nová Ves, M Č Bratislava
Nové Mesto, M Č Bratislava Ružinov a M Č Bratislava Vajnory

Uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka

1.    Zmluvné strany:

1.1. Malokarpatské osvetové stredisko M o d r a ( ďalej iba MOS )
bankové spojenie: OTP Banka Slovensko
č.ú.:8283084 /5200
IČO: 00180289                 DIČ : 2020678748
zastúpené: PhDr.Annou Píchovou, riaditeľkou

1.2. Istra Centrum Bratislava
bankové spojenie: VÚB Banka a.s.
č.ú.: 20334032/0200
IČO: 30810493                 DIČ : 2020908208
zastúpené: Rastislavom Šimkovičom, riaditeľom

2.      Účel zmluvy

Zmluvné strany sledujú uzavretím dohody cieľ zabezpečiť prípravu a realizáciu
celokrajského podujatia Jablkové hodovanie® 2012, ktoré sa po dohode
všetkých zúčastnených uskutoční 13. októbra 2012

3.      Predmet zmluvy:

3.1. Záväzky MOS

3.1.1 MOS poskytne najneskôr do 10.10. 2012 na pokrytie výdavkov spojených s
organizačnou prípravou celého podujatia v mieste konania v Bratislave - Istra
Centrum finančné prostriedky vo výške 500,- € (slovom: päťsto Eur) na účet
spoluorganizátora.
Prostriedky sú určené hlavne na technické zabezpečenie, ozvučenie
a propagáciu garanta podujatia, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj

3.1.2.  MOS zabezpečí propagáciu, prostredníctvom svojich médií www.moska.sk,
Vidiečan a prostredníctvom Slovenského rozhlasu, intenetu. Ďalej zabezpečí
tlač plagátov, pozvánok, receptárov, ktoré najneskôr do 02.10.2012 doručí
spoluorganizátorovi

3.1.3.  MOS zabezpečí výrobu nálepiek s logom Jablkového hodovania®.
3.1.4.  MOS v spolupráci s partnerom BONI FRUCTI spol. s r. o. - Dobré jablká,

zabezpečí harmonogram rozvozu jabĺk a jablčných muštov do jednotlivých
miest konania Jablkového hodovania® 2012 v dňoch 01. - 02.10 .2012.



3.2. Záväzky Istra Centrum Bratislava

3.2.1.  Zabezpečí priestory, ozvučenie, techniku, výzdobu a propagáciu podujatia
vo svojej pôsobnosti. Ďalej zabezpečí konferovanie celého podujatia, dopravu
hostí a účinkujúcich, občerstvenie pre účinkujúcich a fotodokumentáciu
celého podujatia.

3.2.2.  Zabezpečí propagáciu Bratislavského samosprávneho kraja a to
prostredníctvom banera a viditeľne umiestni jeho erb, vytvorí priestor pre
vystúpenie zástupcu kraja počas podujatia

3.2.3.  Po ukončení podujatia predloží vyúčtovanie použitia poskytnutých finančných
prostriedkov do 5 pracovných dní. V prípade, že skutočné náklady na
prípravu podujatia budú nižšie, než finančný príspevok, nepoužité prostriedky
je Istra Centrum Bratislava povinné vrátiť na účet MOS do 5 pracovných dní
po skončení podujatia.

3.2.4.  Počas podujatia zabezpečí zdravotnú službu a BOZP

4. Spolo čné ustanovenia:

4.1.    Zmluva nadobúda účinnosť jej obojstranným podpisom.
4.2.    Zmeny, alebo dodatky k tejto zmluve sa môžu robiť len v písomnej forme.
4.3.    Zmluva sa vyhotovuje vo dvoch exemplároch, z toho 1 -krát pre každú zo

zmluvných strán.

Dátum: 02.10. 2012

Istra Centrum Bratislava MOS Modra


