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Materiál 
na rokovanie miestnej rady        dňa 18.09.2012 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 25.09.2012 
 
 
 

N  á  v  r  h   
Zmluvy o partnerstve pri organizácii a prevádzke Vianočných trhov 

______________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený materiál 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu, služieb, 
verejného poriadku a miestnych 
daní 

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu, služieb, 
verejného poriadku a miestnych  
daní 
 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- výpis z obchodného registra spoločnosti 
- návrh zmluvy 
 

  
 
 
 



 
 
N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e   
 
Zmluvu o partnerstve pri organizácii a prevádzke Vianočných trhov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
                                            
 



D ô v o d o v á      s p r á v a 
 
 
 
 
 

Predkladáme návrh „Zmluvy o partnerstve pri organizácii a prevádzke Vianočných 
trhov“, ktorá má byť uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 

     
Partnerom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto má byť obchodná spoločnosť 

Vianočné trhy, s.r.o. so sídlom Strojnícka 79, 821 05 Bratislava, IČO: 46 720 715. 
 

Predmetom zmluvy a hlavným cieľom spolupráce je zorganizovanie Staromestských 
vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí. Vytvoriť koncepčné, systematické 
a dlhodobé riešenie organizácie a prevádzky vianočných trhov, pozostávajúce najmä zo 
zabezpečenia architektonického riešenia, potrebného technického, personálneho 
a materiálneho vybavenia, know-how, marketingu a sprievodných kultúrnych podujatí. 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nie je z hľadiska kapacít miestneho úradu a 
rozpočtových možností pripravená zrealizovať investíciu a organizačne zabezpečiť podujatie 
tak, aby bol plne využitý potenciál Hviezdoslavovho námestia, preto spolupráca s uvedenou 
spoločnosťou sa javí ako vhodné riešenie. 
    

Zakladatelia spoločnosti Vianočné trhy, s.r.o. majú dlhoročné skúsenosti v oblasti 
poskytovania cateringových služieb, organizovania a zabezpečovania akcií obdobného druhu, 
personálne, technické a organizačné možnosti, potrebné know-how aj investičné možnosti. 
 

Návrh zmluvy upravuje práva a povinnosti zmluvných strán, finančné podmienky 
spolupráce, pričom doba trvania sa navrhuje dohodnúť najneskôr do 31.12.2023. 
 







 

ZMLUVA O PARTNERSTVE 
pri organizácii a prevádzke Vianočných trhov 

 

uzatvorená podľa §  269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) v znení neskorších predpisov 

 

 

PREAMBULA 
 

 

So zreteľom na ciele a plány mestskej časti Bratislava–Staré Mesto: 

- podieľať sa na rozvoji kultúry a kultúrneho života v meste,  

- podporovať a spolupodieľať sa na organizácií kultúrnych, vzdelávacích, kultúrno-

výchovných a osvetových aktivitách a podujatiach, 

- podporovať atraktívne kultúrne podujatia v nadväznosti na tradície, 

- pestovať a rozvíjať tradíciu trhov, 

- vytvárať podmienky pre budovanie staromestskej komunity, 

a tým podporovať miestnu kultúru na území Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto s 

cieľom obnoviť medzinárodný význam, budovať dobré meno a pozitívny obraz mestskej 

časti a podporovať rozvoj cestovného ruchu, 

 

berúc do úvahy skúsenosti mestskej časti Bratislava–Staré Mesto s priaznivým ohlasom 

verejnosti na nové Staromestské Vianočné trhy v roku 2011 na jednej strane a s 

náročnosťou organizácie tohto podujatia na kapacity miestneho úradu na strane 

druhej, a tiež berúc do úvahy rozpočtové možnosti mestskej časti Bratislava Staré-

Mesto, ktoré v dohľadnom časovom horizonte neumožňujú zrealizovať investíciu na plné 

využitie potenciálu Hviezdoslavovho námestia pre vianočný trh,  

 

a 

 

berúc do úvahy perspektívny prínos spoločnosti Vianočné trhy, s.r.o., najmä pokiaľ ide 

o dlhoročné skúsenosti jej zakladateľov pri poskytovaní cateringových služieb, pri 

organizovaní a zabezpečovaní akcií obdobného druhu pre významné subjekty, 

personálne, technické a organizačné možnosti, potrebné know-how a jej investičnú 

pripravenosť,  

 

majú Mestská časť Bratislava–Staré Mesto a spoločnosť Vianočné trhy, s.r.o. spoločný 

zámer spolupracovať pri organizovaní a zabezpečení príležitostného vianočného trhu na 

Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, 

 

a to všetko za nasledujúcich podmienok: 
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Článok I. 
Zmluvné strany  

 
1.1 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 

sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava 1 
IČO: 603147 

 DIČ: 2020804170 
 bankové spojenie: VÚB, a.s. 
 číslo účtu: 35-1526012/0200 
  

konajúca osobou: PhDr. Tatiana Rosová, starostka Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
(ďalej len ako „Mestská časť“) 

 
1.2 Vianočné trhy, s.r.o. 

sídlo: Strojnícka 79, 821 05 Bratislava 
IČO: 46 720 715 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 82162/B 
bankové spojenie: [●] 
číslo účtu: [●] 
konajúca osobou: Mgr. Sven Rippa, konateľ; Ing. Miroslav Papay, konateľ 
 
(ďalej tiež  ako „partner„ alebo ako „Vianočné trhy, s.r.o.“) 

 
(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“) 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je právna úprava spolupráce, vzájomných práv a povinností 

zmluvných strán pri príprave, organizácii a následnej prevádzke vianočných trhov na 
Hviezdoslavovom námestí v Bratislave (ďalej aj ako „vianočné trhy“). 

 
2.2 Zámerom spolupráce je vytvoriť koncepčné, systematické a dlhodobé riešenie organizácie a 

prevádzky vianočných trhov ako príležitostného trhu na Hviezdoslavovom námestí v 
Bratislave, pozostávajúce najmä zo zabezpečenia architektonického riešenia, potrebného 
technického, personálneho a materiálneho vybavenia, know-how, marketingu a 
sprievodných kultúrnych podujatí. 

 
2.3 Cieľom je vytvoriť miesto s jedinečným vianočným koloritom priťahujúcim všetkých 

obyvateľov Bratislavy, ako aj domácich a zahraničných návštevníkov, a to všetko pri 
zachovaní pravej vianočnej atmosféry, pridržiavať sa tradičného, ľudového a umeleckého 
predajného sortimentu, poskytovať bohatý program a priestor pre prezentáciu 
nekomerčných ľudovo-umeleckých a alternatívnych kultúrnych a spoločenských aktivít. 
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Článok III. 
Postavenie zmluvných strán, 

 
Mestská časť ako správca príležitostného trhu zveruje týmto správu vianočného trhu na 
Hviezdoslavovom námestí ako príležitostného trhu partnerovi. Partner je týmto ako správca 
príležitostného trhu povinný a oprávnený na vykonávanie činností podľa príslušného 
všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti. 
 
 

Článok IV. 
Finančné podmienky 

 
4.1. Mestská časť sa zaväzuje v termínoch konania vianočných trhov a v čase nevyhnutnom na 

ich prípravu poskytnúť partnerovi verejné priestranstvo za účelom prípravných prác a 
uskutočnenia vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí. 

 
4.2. Partner sa zaväzuje za poskytnutie spolupráce Mestskej časti každoročne uhrádzať 

Mestskej časti sumu 10.000,-€ (slovom desať tisíc eur) ročne navýšenú v ďalších rokoch 
trvania zmluvy podľa bodu 4.3. tejto zmluvy. Finančné prostriedky zloží partner na účet 
Mestskej časti uvedený v záhlaví zmluvy alebo v hotovosti do pokladne Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto tak, aby boli pripísané na účet Mestskej časti alebo 
prijaté do pokladne Mestskej časti najneskôr do 10. decembra príslušného kalendárneho 
roka, v ktorom sa vianočné trhy konajú. Nedodržanie tejto povinnosti v stanovenom 
termíne je podstatným porušením tejto zmluvy. 

 
4.3. Suma podľa bodu 4.2. tejto zmluvy sa bude každoročne zvyšovať: 

 
4.3.1. o 10% zo sumy určenej podľa bodu 4.2. tejto zmluvy v prípade dosiahnutia vyššej 
sumy príjmov partnera získaných z prenájmu stánkov alebo z iného obdobného 
poskytnutia stánkov na vianočných trhoch,  ako v predchádzajúcom  roku, 
4.3.2. v ostatných prípadoch o výšku miery inflácie v Slovenskej republike zverejnenú 
Štatistickým úradom SR k 31. marcu nasledujúceho roka, v ktorom sa vianočné trhy konali 
(ďalej len „miera inflácie“). 

 
4.4. Všetky príjmy získané z prenájmu, alebo z iného obdobného poskytnutia stánkov na 

vianočných trhoch, je partner povinný viesť osobitne tak, aby umožnil Mestskej časti ich 
kontrolu. Partner sa zaväzuje umožniť Mestskej časti kontrolu týchto príjmov kedykoľvek 
o to požiada.  

 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
5.1 Zmluvné strany sa zaväzujú v záujme naplnenia predmetu zmluvy počas celej doby jej 

trvania postupovať podľa tejto zmluvy, najmä plniť si dohodnuté povinnosti a záväzky, 
poskytovať si vzájomnú súčinnosť, konať so všetkou odbornou starostlivosťou a tak, aby 
nedochádzalo ku zbytočným škodám na majetku a dobrej povesti zmluvných strán.  
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5.2   Každá zo zmluvných strán je oprávnená: 
 

5.2.1 byť pravdivo a v dostatočnom predstihu informovaná druhou zmluvnou stranou 
o všetkých skutočnostiach a rokovaniach, týkajúcich sa napĺňania predmetu tejto 
zmluvy, 

5.2.2 požadovať informácie o hospodárení s majetkom poskytnutým zmluvnou stranou 
na plnenie predmetu tejto zmluvy a kontrolovať stav a spôsob hospodárenia 
s týmto majetkom.  

 
5.3 Každá  zo zmluvných strán je  povinná: 
 

5.3.1 vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v zmluve 
a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť, sťažiť alebo iným 
spôsobom zabrániť dosiahnutiu účelu alebo poškodiť záujmy zmluvných strán; to 
sa netýka normotvornej činnosti mestskej časti pri vydávaní všeobecne záväzných 
právnych predpisov, 

5.3.2 dodržiavať túto zmluvu, 
5.3.3 poskytnúť potrebné technické, materiálne a personálne prostriedky, 
5.3.4 počínať si tak, aby druhej zmluvnej strane bez dôvodu nespôsobovala dodatočné 

náklady a výdavky. 
 
5.4 Mestská časť sa zaväzuje k splneniu nasledujúcich povinností: 
 

5.4.1 poskytnúť partnerovi do užívania 22 ks prenosných drevených predajných stánkov, 
4 ks pergol so stolmi na konzumáciu pre návštevníkov vianočných trhov, 4 ks 
servisných stánkov a ich osadenie na stanovené miesto a počas doby, kedy tieto 
nebudú využívané na účely vianočných trhov, je povinná zabezpečiť ich údržbu a 
skladovanie; tento záväzok sa vzťahuje iba počas prevádzkovej životnosti 
vybavenia podľa tohto bodu, ktoré mestská časť obstarala v roku 2011, pričom 
prevádzkovou životnosťou sa rozumie taký stav veci, ktorý umožňuje jej riadne 
užívanie bez nevyhnutnosti opráv nad rámec bežnej údržby, 

5.4.2 podľa svojich možností zabezpečiť kultúrny program, zabezpečiť hudbu, ozvučenie 
vianočných trhov a zhotovenie pódia určeného na kultúrne podujatia a vystúpenia, 

5.4.3 zadovážiť a prevádzkovať vianočnú výzdobu Hviezdoslavovho námestia, vrátane 
vianočného stromčeka a osadenie vianočnej výzdoby a stromčeka, 

5.4.4 spolupodieľať sa na propagácii podujatia prostredníctvom svojich médií (vlastné 
noviny, webová stránka mestskej časti), 

5.4.5 za účelom realizácie prípravných prác a organizácie vianočných trhov a za účelom 
zabezpečenia zásobovania predajcov v nevyhnutnej miere umožniť určeným 
vozidlám, resp. osobám vjazd do historického centra mesta motorovými vozidlami, 
a to bez zbytočného odkladu po požiadaní partnerom, 

5.4.6 zabezpečiť prívod vody a elektrickej energie pre predajcov a najneskôr pred prvým 
uskutočnením vianočných trhov podľa tejto zmluvy zabezpečiť osadenie 
osobitných meračov vody a elektrickej energie pre potreby vianočných trhov 

5.4.7 na plnenie svojich záväzkov poskytnúť potrebné technické, materiálne a personálne 
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prostriedky primerane svojim povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvy, 
5.4.8 do 30. júna príslušného roka vo svojich orgánoch (príslušnej komisii) prerokovať 

návrh zmeny projektu vianočných trhov predloženej podľa bodu 5.5.1. tejto 
zmluvy,   

5.4.9  počas trvania  vianočných trhov poskytnúť partnerovi za účelom uskutočnenia 
vianočných trhov verejné priestranstvo podľa projektu vianočných trhov 
a najmenej 14 dní pred plánovaným začiatkom vianočných trhov na prípravné 
práce nevyhnutne potrebné na splnenie účelu tejto zmluvy. Užívanie tohto 
verejného priestranstva partnerom počas vyhradeného obdobia sa Mestská časť 
zaväzuje neobmedzovať, okrem nevyhnutných, obzvlášť dôležitých a závažných 
prípadov všeobecného záujmu, ktoré neznesú odklad, 

5.4.10 zabezpečiť verejný poriadok a bezpečnosť návštevníkov 
 
5.5 Partner sa zaväzuje k splneniu nasledujúcich povinností: 
 

5.5.1 v prípade návrhu zmeny projektu vianočných trhov tento návrh do 30.apríla 
príslušného roka predložiť Mestskej časti, 

5.5.2 vyhotoviť architektonickú štúdiu priestorového rozloženia prenosných zariadení, 
pódia a ostatných zariadení a súčastí vianočných trhov, 

5.5.3 najneskôr do začiatku konania vianočných trhov v roku 2013 zabezpečiť 40 ks 
prenosných drevených predajných stánkov, zabezpečiť prístrešky a stoly pre 
návštevníkov vianočných trhov a ich osadenie na stanovené miesto, zabezpečiť 
vybavenie podľa bodu 5.4.1 tejto zmluvy po skončení prevádzkovej životnosti 
vybavenia poskytnutého mestskou časťou a prevziať starostlivosť o ich údržbu a 
osadenie, 

5.5.4 zabezpečiť prenosné odpadkové koše pre návštevníkov a predajcov, odvoz 
odpadu a upratovanie, 

5.5.5 zabezpečiť vianočnú výzdobu prenosných stánkov, ktoré zabezpečoval partner, 
5.5.6 v súlade s kritériami stanovenými v projekte vianočných trhov pre predajný 

sortiment na vianočných trhoch zabezpečiť výber predajcov a iných trhovníkov; 
akákoľvek zmena v stanovených kritériách sa môže uskutočniť len 
s predchádzajúcim súhlasom Mestskej časti,  

5.5.7 kontrolovať predajcov pri dodržiavaní trhového poriadku, upozorňovať Mestskú 
časť a iné orgány verejnej správy na zistené porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov, 

5.5.8 zabezpečiť osobné hygienické zariadenie prístupné pre predajcov a návštevníkov 
vianočných trhov, 

5.5.9 zabezpečiť zberné nádoby na použitý potravinový olej, 
5.5.10 zabezpečiť osobu správcu trhoviska, požiarny dozor, manipulačný stánok, 
5.5.11 vytvoriť priestor pre zvukového technika, 
5.5.12 spolupodieľať sa na zabezpečení celodenného programu rešpektujúc vianočnú 

atmosféru podujatia, napr. výstavy, workshopy, ľudovo-umelecké živé 
prezentácie a prezentácie alternatívnej kultúry, 

5.5.13 podieľať sa na propagácii vianočných trhov,  
5.5.14 sledovať trendy obdobných podujatí a zabezpečovať inovatívne prvky riešení, 

ktoré umožnia zvýšiť kultúrnu a spoločenskú úroveň trhov a zvýšenie efektivity 



6z10 

Zmluva o partnerstve pri organizácii a prevádzke vianočných trhov 

mestská časť Bratislava-Staré Mesto & Vianočné trhy, s.r.o. 

vynakladaných prostriedkov, 
5.5.15 podľa vyúčtovania nahradiť Mestskej časti náklady vynaložené na úhradu ceny 

za spotrebu vody a elektrickej energie využitej na účely prevádzky vianočných 
trhov, 

5.5.16 v spolupráci s Mestskou časťou zabezpečiť  bezpečnosť návštevníkov 
a zabezpečiť strážnu službu, 

5.5.17 bezodplatne poskytnúť Mestskej časti počas konania vianočných trhov jeden 
stánok pre charitatívne účely, 

5.5.18 zabezpečiť všetky ostatné činnosti nevyhnutné k riadnej prevádzke vianočných 
trhov, 

5.5.19 využívať verejné priestranstvo poskytnuté Mestskou časťou len na dosiahnutie 
účelu tejto zmluvy,  

5.5.20 umožniť Mestskej časti kontrolu na majetku poskytnutom partnerovi podľa bodu 
5.4.1.. 

 
 

Článok VI. 
Ostatné podmienky spolupráce 

 
6.1 Zmluvné strany sú povinné svoje povinnosti a záväzky podľa tejto zmluvy vykonávať 

kompletne, kvalitne, bez vád a včas, v dostatočnom časovom predstihu pred uskutočnením 
vianočných trhov, aby vianočné trhy mohli riadne začať v stanovený termín podľa bodu 
6.4 tohto článku zmluvy.  

 
6.2 Pri plnení predmetu tejto zmluvy  sa  zmluvné strany zaväzujú postupovať so všetkou 

odbornou starostlivosťou a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky 
tejto zmluvy. 

 
6.3 Zmluvné strany zodpovedajú za riadne a včasné plnenie si svojich povinností podľa tejto 

zmluvy. V prípade porušenia tohto záväzku zodpovedajú zmluvné strany za škodu, ako aj 
za ostatné následky spôsobené neposkytnutím riadneho a včasného plnenia podľa tejto 
zmluvy, a to v celom rozsahu. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s touto 
zmluvou sa posudzuje podľa ustanovenia §-u 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). 

 
6.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že termín začatia, doba trvania (ďalej len ako „trhové 

dni“) a prevádzková doba vianočných trhov na Hviezdoslavom námestí je stanovená 
všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. 2/2012 
z 27.03.2012, ktoré sa počas účinnosti tejto zmluvy môže zmeniť. Zmluvné strany sa 
zaväzujú trhové dni a prevádzkovú dobu akceptovať. Mestská časť sa zaväzuje, že neskráti 
dobu trvania vianočných trhov na menej ako 25 dní pred 23. decembrom kalendárneho 
roka a/alebo prevádzkovú dobu vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí o viac 
ako 1 hodinu v čase začiatku (v čase podpisu zmluvy 10,00 hod.) a o viac ako 1 hodinu 
v čase skončenia (v čase podpisu zmluvy 22,00 hod.) prevádzkovej doby. Porušenie 
povinnosti podľa predchádzajúcej vety Mestskou časťou zmluvné strany považujú za 
podstatné porušenie zmluvy oprávňujúce partnera odstúpiť od zmluvy, a zároveň 
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v prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety je Mestská časť povinná 
nahradiť partnerovi všetku škodu tým spôsobenú.  

 
6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom potrebnú súčinnosť nevyhnutnú na 

splnenie tejto zmluvy a vytvoriť podmienky na to, aby mohli svoje povinnosti v rozsahu 
podľa tejto zmluvy riadne a včas splniť. Ak sa vyskytne v priebehu plnenia predmetu tejto 
zmluvy potreba súčinnosti alebo potreba predloženia podkladov, prípadne konzultácií, 
zaväzujú sa zmluvné strany takéto podklady alebo konzultácie na požiadanie druhej 
zmluvnej strany predložiť a poskytnúť. V prípade, že zmluvná strana neposkytne druhej 
zmluvnej strane potrebnú súčinnosť v lehote stanovenej stranou požadujúcou súčinnosť 
alebo v primeranej lehote, ktorú možno vzhľadom na obsah súčinnosti dôvodne 
požadovať, je druhá zmluvná strana oprávnená domáhať sa zaplatenia zmluvnej pokuty 
jednotlivo za každý deň omeškania s poskytnutím súčinnosti vo výške 20,-EUR, 
maximálne však do súhrnnej výšky 500,-EUR za jedno porušenie. Týmto nie je dotknutý 
nárok druhej zmluvnej strany domáhať sa za to isté porušenie povinnosti na poskytnutie 
súčinnosti popri zmluvnej pokute aj náhrady škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 
 

6.6 Zmluvné strany sú oprávnené kontrolovať plnenie dohodnutých povinností druhou 
zmluvnou stranou. Za účelom uskutočnenia kontroly sa zmluvné strany zaväzujú 
spolupracovať, byť ústretoví a poskytnúť potrebnú súčinnosť. V prípade, že sa pri kontrole 
zistí, že jedna zmluvná strana si svoje povinnosti podľa tejto zmluvy neplní, je druhá 
zmluvná strana oprávnená dožadovať sa od porušujúcej zmluvnej strany toho, aby vady 
vzniknuté vadným vykonávaním odstránila na vlastné náklady a ďalej postupovala 
riadnym spôsobom. 

 
6.7 Partner sa zaväzuje uvádzať Mestskú časť ako spoluorganizátora podujatia a hlavného 

partnera podujatia na všetkých tlačovinách, informačných a propagačných materiáloch 
priamo súvisiacich s podujatím. Mestská časť v rámci spolupráce a svojich možností 
bezplatne poskytne reklamné nosiče ako aj možnosť propagácie aktivít podujatia. 

 
6.8 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z  iného dôvodu ako dôvodu na strane partnera 

sa Mestská časť zaväzuje odkúpiť predajné stánky, prístrešky, stoly, ktoré partner 
zabezpečil podľa bodu 5.5.3 tejto zmluvy, ako aj iné veci  preukázateľne obstarané 
partnerom na splnenie účelu tejto zmluvy, a to za zostatkovú účtovnú hodnotu, najviac 
však za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Zostatková účtovná hodnota predstavuje 
hodnotu, za ktorú bol majetok obstaraný, zníženú o odpisy podľa zákona o účtovníctve.  

 
6.9 Mestská časť sa zaväzuje rešpektovať, že vianočné trhy, ktorých je spoluorganizátorom, 

nepodliehajú a budú oslobodené od daňovej povinnosti za užívanie verejného 
priestranstva podľa všeobecne záväzných právnych predpisov mestskej časti  alebo 
hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
6.10 Všetky činnosti, ku splneniu ktorých sa zmluvné strany zmluvou zaviazali, budú 

realizovať na vlastné náklady.  
 
6.11 Pre prípad porušenia povinností uvedených v bodoch 4.4, 5.5.15., 5.5.17 a 5.5.19 tejto 
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zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute, jednotlivo za každé porušenie 
povinnosti až do výšky 1.000,- EUR .  

 
Článok VII. 

Doba trvania zmluvy 
 
7.1  Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, v trvaní desať (10) rokov od ukončenia vianočných 

trhov v roku 2013, najneskôr do 31.12.2023.  
 
7.2 Partner je oprávnený najneskôr dvanásť (12) mesiacov pred uplynutím doby trvania 

zmluvného vzťahu podľa bodu 7.1 tejto zmluvy požiadať mestskú časť písomným 
oznámením o predlženie doby trvania tejto zmluvy. Mestská časť si vyhradzuje právo 
takejto žiadosti partnera nevyhovieť. 

 
7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať alebo odstúpiť od nej 

výlučne za podmienok podľa tohto článku zmluvy, a zaväzujú sa nevykonať žiadny iný 
jednostranný úkon smerujúci k ukončeniu tejto zmluvy. 

 
 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy môžu odstúpiť výlučne pre podstatné 

porušenie zmluvy podľa § 345 Obchodného zákonníka, pričom za podstatné porušenie 
zmluvy partnerom sa považuje len porušenie povinností vyplývajúcich z bodu 4.2, 4.3, 4.4, 
5.5.19, ako aj závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti 
s touto zmluvou, alebo v prípade, že partner vianočné trhy v daný rok nezrealizuje vôbec. 
Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bolo 
odstúpenie od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. 

  
 
7.5 Okrem spôsobu podľa bodu 7.3 a 7.4  tejto zmluvy, zmluvný vzťah môže zaniknúť: 
 

7.5.1 písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu podľa tejto dohody;  
7.5.2 uplynutím času, na ktorý bola zmluva uzavretá; 
7.5.3 zánikom jednej  zo zmluvných strán  bez právneho nástupcu. 

 
 

Článok VIII 
Doručovanie písomnosti podľa tejto zmluvy 

 
8.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy 

a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len ako „písomnosť“), musia 
byť urobené v písomnej forme. Písomnosti sa doručujú na adresy zmluvných strán 
uvedené na prvej strane tejto zmluvy. Zmenu adresy je zmluvná strana, ktorej sa zmena 
týka, povinná bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

 
8.2 Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné 

úkony v súvislosti so zmluvou a jej plnením (ďalej len ako „písomnosť“), musia byť urobené 
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v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví zmluvy 
a/alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Písomnosť sa považuje za 
doručenú za nasledovných podmienok: 

 
8.2.1 v prípade osobného doručovania dňom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej 

prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na 
doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo dňom odmietnutia 
prevzatia písomnosti takou osobou, 

8.2.2 v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku oprávneného na 
poskytovanie poštových služieb podľa zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových 
službách v znení neskorších predpisov dňom doručenia na adresu zmluvnej 
strany a v prípade zásielky do vlastných rúk dňom odovzdania písomnosti osobe 
oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby 
na doručenke. 

 
8.3 Za deň doručenia písomnosti doručovanej prostredníctvom poštového podniku sa pokladá 

aj (i) deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť 
prevziať, (ii) deň, v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na 
pošte, ak adresát neprevzal zásielku v odbernej lehote, (iii) deň, v ktorý je na zásielke 
preukázateľne zamestnancom poštového podniku vyznačená poznámka „adresát je 
neznámy“, „adresát sa odsťahoval“ alebo iná poznámka, zakladajúca nemožnosť doručenia 
zásielky. 

 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
9.1 Vzťahy zmluvných strán založené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa 

riadia prednostne príslušnými ustanoveniami Obchodného  zákonníka, ako aj ostatných 
príslušných právnych predpisov právneho poriadku SR. 

 
9.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a 

formou písomného a očíslovaného dodatku, inak sa na zmenu alebo doplnenie nebude 
prihliadať. 

 
9.3 Ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré bude neplatné alebo nevykonateľné, bude 

neúčinné v rozsahu takejto neplatnosti alebo nevykonateľnosti bez toho, aby to ovplyvnilo 
platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa bez 
zbytočného odkladu dohodnú na náhradnom ustanovení, ktoré bude sledovať ten istý 
alebo čo najbližší účel, ako účel, ktorý sledovalo neúčinné ustanovenie. 

 
9.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mestskej časti. 
 
9.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 
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9.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená na základe prejavu slobodnej 

vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na 
znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
9.7 Zmluva bola podľa §11 ods. 4 písm. a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

schválená uznesením  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
.../2012 zo dňa 24.09.2012 

 
 
 
 
 
Mestská časť:       Partner: 
 
V Bratislave, dňa ____________    V Bratislave, dňa ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________    ___________________________ 
mestská časť Bratislava- Staré Mesto     Vianočné trhy, s.r.o. 
PhDr. Tatiana Rosová      Mgr. Sven Rippa  
starostka        konateľ 
 
 

 
 
 
 
 
___________________________ 
Vianočné trhy, s.r.o. 
Ing. Miroslav Papay 
konateľ 


