
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A VZÁJOMNOM POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

TASR č.: 99/2018 

uzatvorená v zmysle§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Tlačová agentúra Slovenskej republiky ústav pamäti národa 
Dúbravská cesta 14 Miletičova 19 

P. O. Box 29 841 04 Bratislava 
820 18 Bratislava 218 

verejnoprávna ustanovizeň so samostatnou právnou zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
subjektivitouBratislava 1, Oddiel: Po, Vložka č. 37/B 
zastúpená Ján Pálffy, PhD., zastúpená PhDr. Vladimírom Puchalom, 
podpredsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa generálnym riaditeľom 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK5181800000007000342790 IBAN: SK32 5600 0000 0018 4908 5001 

IČO: 31 320 414 IČO: 37 977 997 

IČDPH: SK2020291064 DIČ: 2021736365 

ďalej len „T ASR" ďalej len „ÚPN" 

1. Preambula 

Táto zmluva vychádza zo zásady vzájomnej výhodnosti pre zmluvné strany, ich korektného konania a ďalej 
zo zásady vzájomnej informovanosti a serióznosti. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri svojom konaní budú 
uvedené zásady plniť. 

II. Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri ich spolupráci a vzájomnom 
poskytovaní služieb v rámci podujatia Festival slobody, ktoré sa uskutoční od 5. do 10. novembra 2018 
(ďalej len „podujatie"), a to v rozsahu a spôsobom špecifikovaným v článku III tejto zmluvy. 

III. Plnenia zmluvných strán 

1. TASR v rámci spolupráce bude informovať o najdôležitejšich skutočnostiach týkajúcich sa podujatia v 
príslušných spravodajských servisoch. TASR v rámci výstupov týkajúcich sa podujatia poskytne nestranné, 
overené, neskreslené a zrozumiteľné informácie. Obsah a forma poskytnutia informácií o podujatí je 
v kompetencii TASR. Vstupné fakty a potrebné podklady pre spracovanie informácií a sprostredkovanie 
osôb na rozhovor zabezpečí ÚPN podľa požiadavky TASR. 

2. TASR sa ďalej zaväzuje uverejniť v a�entúrnom servise TASR v rámci Originálnej textovej služby (OTS) 
najviac dve správy k podujatiu dodané UPN. 

3. ÚPN sa zaväzuje: 

a) informovať TASR o najdôležitejšich aktivitách týkajúcich sa podujatia, 
b} uvádzať logo TASR medzi mediálnymi partnermi podujatia v rámci propagačných materiálov a na 

webovej stránke www.festivalslobody.sk, 
c) poskytnúť TASR dve pozvánky na slávnostné otvorenie „Festivalu slobody 2018" a dve vstupenky na 

divadelné predstavenie ,,#dubček". 

IV. Iné práva a povinnosti 

1. Zmluvné strany sú povinné navzájom si poskytovať potrebnú súčinnosť a všetky informácie nevyhnutne 
potrebné a užitočné pre plnenie predmetu tejto zmluvy. 

http:www.festivalslobody.sk


(podpísané) (podpísané) 
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