Zmluva o spolupráci č. 13/2014
Článok l.
Zmluvné strany

Organizátor:
IČO:
Správca:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Košický samosprávny kraj
so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice,
355541016
Východoslovenské múzeum v Košiciach,
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice
31297803
PhDr. Robert Pollák, riaditeľ
Štátna pokladnica
IBAN: SK6081800000007000187428
SWIFT: SUBASKBX

ďalej len "Organizátor"
a
Partner:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Sokoliarska skupina Horus
Zupkova 13,04022 Košice
33594023
Slavomír Kukurugya, predseda
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ďalej len "Partner"
Ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany"
Článok ll.
Predmet zmluvy

1. Obidve zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej je vzájomná
spolupráca a úspešná realizácia kultúrneho podujatia "Návšteva v stredoveku".
Miesto konania:

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Hrnčiarska 7 - areál Katovej bašty

Dni realizácie:

27.9.2014

Článok nr,
Dohodnuté podmienky plnenia
Organizátor,

ktorý je autorom a realizátorom kultúrneho podujatia sa zaväzuje:

1. zabezpečiť
na vlastné náklady návrh a vydanie propagačných materiálov k podujatiu;
2. použiť logo Partnera na všetkých propagačných materiáloch, ktoré sú spojené s realizáciou
podujatia,

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

propagovať podujatie v rámci vlastných propagačných a marketingových aktivít a na
internetovej stránke prenajímateľa (wv.:w.vsllluzeum.sk, www.vucke.sk).
zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu v zmysle § 4,5
zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
plnenie úloh BOZP v plnom rozsahu v zmysle § 18 zákona NRSR Č. 124/2006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
vyhotoviť
fotodokumentáciu
z konaného
podujatia
a zároveň
Partnerovi
poskytnúť
informáciu o počte účastníkov na podujatí,
poskytnúť zdarma priestory vhodné na konanie kultúrneho podujatia, ktoré je predmetom tejto
zmluvy,
poskytnúť priestory zázemia pre účinkujúcich,
splatiť Partnerovi štvrtinový výnos z podujatia v jednej splátke v lehote do 10 dní od jeho
ukončenia.

Partner sa zaväzuje:
1. realizovať program podujatia podľa dohody s Organizátorom
2. oznámiť Organizátorovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, odcudzenie alebo zničenie
majetku v správe VSM,
3. nevykonávať úpravy ani iné podstatné zmeny v objekte bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateľa,

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
l.
2.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch
exemplároch, jeden je určený pre Organizátora, jeden pre
Partnera.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali a s jej obsahom bez výhrad súhlasia, na znak čoho ju
vlastnoručne podpísali.

V Košiciach dňa
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