Zmluva o spolupráci č. 112013
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších predpisov
Čl. I
Zmluvné strany
1. Poskytovateľ:

Košický samosprávny kraj
so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 355541016
Správca: Východoslovenské múzeum v Košiciach,
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Sídlo:
Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice
IČO:
31297803
Zastúpený: PhDr. Robert Pollák, riaditeľ
Kontaktná osoba: Dušana Smatanová, t.č. 0917965016,
dusana.smatanova@vsmuzeum.sk
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu / kód banky: 7000187428/8180

2. Objednávateľ:

Nórske veľvyslanectvo
Sídlo: Palisády 29,81106 Bratislava
Zastúpený: H.E. Inga Magistad, veľvyslankyňa
Kontaktná osoba: Milan Šebo, +421918635712
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko
Číslo účtu / kód banky: 4040202000/3100
IČO: 30795443
DIČ: 2021876538
Čl. II
Predmet zmluvy

Obidve zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej je vzájomná spolupráca
a úspešná realizácia výstavy s názvom: ZNOVUZRODENÉ
DEDIČSTVO v termíne od 19.09.2013 do
10.10.2013.
Čl. III
Práva a povinnosti zmluvných

strán

Objed návateľ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

je autorom, organizátorom a realizátorom projektu,
zabezpečuje kompletnú produkciu,
vysporiada vzniknuté umelecké honoráre,
zabezpečuje technické a personálne zabezpečenie produkcie,
zodpovedá za zabezpečenie médií a tlač plagátov a bulletinov, ktoré v prípade potreby
a záujmu, v dostatočnom predstihu zašle poskytovateľovi,
zodpovedá za čistotu vo výstavnom priestore
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.
je povinný oznámiť prenajímateľovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, odcudzenie
alebo zničenie majetku v správe VSM.
nesmie vykonať úpravy ani iné podstatné zmeny v objekte bez predchádzajúceho písomného
súhlasu prenajímateľa.
zodpovedá za škody, ktoré vzniknú poskytovateľovi vinou objednávateľa alebo iných osôb.
nesmie svojou činnosťou obmedzovať činnosť a priestory prenajímatel'a.
po skončení spolupráce, je povinný vrátiť poskytnutý priestor v stave v akom ho prevzal.

Poskytovatel':

•
•

je partnerom v projekte
po dohode s organizátorom poskytne priestor Galérie baš~re
uskutočnenie výstavy
podporovať na svojej úrovni realizáciu podujatia využitím všetkých poskytovaných možností

•
•
•
•
•

šíriť informácie po podujatí na svojej web stránke a umiestniť propagačné materiály vo svojich
priestoroch
poskytne súčinnosť pri technickom zabezpečení, podľa svojich možností a schopností
dodá organizátorovi svoje logo v elektronickej podobe na promo účely podujatia
si vyhradzuje právo vyberať vstupné na výstavu a zároveň zabezpečí lektorskú službu
zabezpečí propagáciu výstavy v rámci propagačných a marketingových aktivít poskytovateľa a
na internetovej stránke poskytoateľa (www.vsmuzeum.sk, www.vucke.sk).
Čl. IV
Odmena a platobné podmienky

1.
2.
3.

Konečná dohodnutá odmena poskytovateľovi za vykonanie predmetu tejto zmluvy je 1000 €.
Dohodnutá suma bude uhradená na účet prenajímateľa, na základe vystavenej faktúry so
splatnosťou 14 dní, ktorá bude vyhotovená do 7 dní od začatia doby nájmu.
V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru za nájom v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí
poskytovatel'ovi od prvého dňa omeškania úrok z omeškania v zmysle ustanovenia § 3
Nariadenia vlády SR Č. 87 /1995 Z.z., ktorá je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná
úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením
peňažného dlhu.
Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, jeden je určený pre poskytovateľa, jeden pre
objednávateľa.
2. 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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