418/17/CEZ

Zmluva o spolupráci
(ďalej len „zmluva“) uzavretá medzi zmluvnými stranami:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Sídlo:
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava
IČO:
35 815 256
IČ DPH:
SK2020259802
DIČ:
2020259802
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
2647000019/1100
SWIFT (BIC):
TATRSKBX
IBAN:
SK55 1100 0000 0026 4700 0019
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo 2749/B
V mene ktorého koná:
Ing. Ján Valko, predseda predstavenstva
Ing. Rudolf Slezák, podpredseda predstavenstva
(ďalej len „SPP“)
a
Audiovizuálny fond
Sídlo:
Grösslingová 53, 811 09 Bratislava
IČO:
42169330
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
DIČ:
2022866373
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:
2627224453/1100
SWIFT (BIC):
TATRSKBX
IBAN:
SK54 1100 0000 0026 2722 4453
verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 516/2008 Z. z.
nezapisuje sa do Obchodného registra
V mene ktorého koná:
Mgr. Art. Miloslav Luther, predseda Rady Audiovizuálneho fondu
PhDr. Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu
(ďalej len „Audiovizuálny fond“)
Čl. I
Preambula
1.1
1.2

1.3

Audiovizuálny fond je verejnoprávna inštitúcia zriadená na podporu a rozvoj audiovizuálnej
kultúry a priemyslu.
Spoločným záujmom SPP a Audiovizuálneho fondu je podporiť projekty v oblasti audiovizuálnej
kultúry (ďalej len „projekty“). Účelom tejto zmluvy je stanovenie podmienok pre podporu
vybraných projektov.
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako jediný akcionár SPP vykonávajúc
pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodnutím č. 26584/2017-1060-48754 zo dňa 15.12.2017
schválilo prevod finančných prostriedkov vo výške 1.500.000,- EUR (slovom: jeden milión
päťstotisíc eur) v prospech Audiovizuálneho fondu.
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Čl. II
Predmet zmluvy
2.1

2.2

Spoločnosť SPP sa zaväzuje do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy poskytnúť Audiovizuálnemu
fondu finančné prostriedky vo výške 1.500.000,- EUR (slovom: jeden milión päťstotisíc eur) za
účelom podpory vybraných projektov podľa podmienok tejto zmluvy.
Audiovizuálny fond sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky prijať a použiť v súlade s touto
zmluvou.
ČI. III
Práva a povinností zmluvných strán

3.1

3.2

3.3

Audiovizuálny fond sa zaväzuje pri poskytovaní finančných prostriedkov na realizáciu projektov,
na ktoré použije finančné prostriedky od SPP podľa tejto zmluvy, postupovať v súlade s
príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 516/2008 Z.z.
o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako aj s vnútornými predpismi Audiovizuálneho fondu.
Audiovizuálny fond sa zaväzuje pri nakladaní s finančnými prostriedkami podľa tejto zmluvy
propagovať SPP, a to vo forme a s obsahom schváleným spoločnosťou SPP. Audiovizuálny
fond je najmä povinný zabezpečiť, aby pri komunikácii projektov podporených z finančných
prostriedkov podľa tejto zmluvy bola uvedená spoločnosť SPP ako podporovateľ projektu.
SPP má právo na využitie informácií o projektoch na ich prezentáciu tretím osobám a verejnosti
za účelom vlastnej propagácie. Audiovizuálny fond zabezpečí uplatnenie práva SPP podľa
predchádzajúcej vety v zmluvnom vzťahu s prijímateľmi finančných prostriedkov.

ČI. IV
Záverečné ustanovenia
4.1

4.2
4.3

4.4

Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť ani započítať akékoľvek práva alebo
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomne.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia. Podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov sa na túto
zmluvu viaže povinné zverejnenie. Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia podľa uvedených predpisov.
Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2
vyhotovenia zmluvy.

V Bratislave dňa 20.12.2017

V Bratislave dňa 20.12.2017

SPP

Audiovizuálny fond

_____________________

____________________
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