Zmluva o spolupráci
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uzatvorená v zmysle § 262 ods. 1 a nasl. Obchodného zákonníka
(zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) medzi zmluvnými stranami

na strane jednej:
Názov
Sídlo
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
mAN
SWIFT:
IČO
DIČ
Právna forma
Zriaďovateľ
Zriaďovacia listina
Zástupca poverený
konat' vo veci spolupráce

VÝCHODOSLOVENSKÉ MÚZEUM V KOŠICIACH
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Hviezdoslavova 3,041 36 Košice
PhDr. Robert Pollák, riaditeľ
Štátna pokladnica
SK6081800000007000187428
SPSRSKBA
31297803
2021448539
Príspevková organizácia
Košický samosprávny kraj
Nám. Maratónu mieru l, 042 66 Košice
2022/2009-RU 18/81 05
Mgr. Ivan Havlice, vedúci
Umelecko-historického odboru VSM

(ďalej len "VSM")
a
na strane druhej:
Názov
Sídlo
Štatutárny zástupca
Bankové spojenie
mAN
SWIFT
IČO
DIČ
Právna forma
Zriaďovateľ
Zriad'ovacia listina
Zástupca poverený
konat' vo veci spolupráce

GINKA, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 17 Košice
Miroslav Majoroš, konateľ
VÚB
SK37 0200 0000 0012 6414 6155
SUBASKBX
36185108
2020045082
s.r.o.
OR OS Kočice l
Oddiel: Sro. Vložka číslo 10431N
Vladimír Hudák

(ďalej len "GINKA,s.r.o.")
takto:
l. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii výstavy
Východoslovenského múzea s názvom "Zátišia ...", v priestoroch VSM - Galéria Bašta,
Košice, Hrnčiarska č. 7, ktorá sa bude konať od 20.08.2014 do 02. ll. 2014.

II. Práva a povinnosti zmluvných strán
GINKA, s.r.o. sa zaväzuje:
1. Bezodplatne zapožičať
trvania výstavy.

VSM kvetinové

kompozície

na realizáciu

inštalácií počas

Východoslovenské múzeum sa zaväzuje:
1. Na všetkých propagačných materiáloch - tlačovinách a v médiách pri propagácii uvádzať
logo spoločnosti GINKA, s.r.o. ako sponzora (hlavného partnera) výstavy.
2. Bezodplatne poskytnúť vyhradený priestor v priestoroch výstavy na vlastnú propagáciu
spoločnosti GINKA, s.r.o. v čase trvania výstavy.
3. Na vlastné náklady,
kompozície.

po deinštalácii

výstavy,

do 10 dní vrátiť zapožičané

kvetinové

III. Záverečné ustanovenie
1. Táto zmluva o spolupráci sa uzatvára na obdobie od 20.8.2014 do 2.11.2014
2. Meniť alebo doplňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných
strán.
3. Platnosť tejto zmluvy o spolupráci sa skončí uplynutí doby, na ktorú bola uzatvorená. Pred
uplynutím platnosti tejto zmluvy je možné platnosť tejto zmluvy ukončiť vzájomnou
dohodou zmluvných strán, alebo výpoveďou zo strany ktorejkoľvek zo zmluvných strán.
Výpovedná lehota je jeden mesiac a začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Táto zmluva je vyhotovená
spoločnosť GINKA, S.r.o..

v štyroch rovnopisoch,

z ktorých dva dostane VSM a dva

5. Účastníci zmluvy si zmluvu prečítali a vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, že je pre
nich určitý a zrozumiteľný, že znenie zmluvy je v zhode s ich prejavenou vôľou, a že
k podpisu zmluvy pristupujú slobodne, vážne, určito, a že na znak súhlasu s celým jej
obsahom ju podpisujú štatutárni zástupcovia obidvoch zúčastnených strán.
6. Táto zmluva
stranami.

nadobúda

platnosť

a účinnosť

dňom jej podpisu

obidvomi

zmluvnými

V Košiciach, 14.7.2014
Za Východoslovenské múzeum:

Za GINKA, s.r.o:
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s.r.e,
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