Zmluva o spolupráci č. 9/2014
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany
1. Partner:

Košický samosprávny kraj.
so sídlom Námestie Maratónu mieru 1,04266 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: IBAN: SK6081800000007000187428
SWIFT: SUBASKBX

2. Organizátor:

CENTRUM RADOSTI s.r.o.
Sídlo: Prešovská cesta 47,04022 Košice
Zastúpený: Dr. Marán Biľo, riaditeľ a koproducent KFW
IČO: 44945477
DIČ: 2022880310
Bankové spojenie: Tatra Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK 11000000002622256018
SWIFT: TA TRSKBX

Ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany".
Čl.I
Predmet zmluvy
1. Obidve zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej je zapožičanie
priestorov na fIlmovanie reklamného spotu (ďalej iba "podujatie") v termíne 25.8.2014 od
13:00 hod. do 23:00 hod. v priestoroch vestibulu Východoslovenského múzea v Košiciach na
Námestí Maratónu mieru 2 (ďalej aj "VSM").
2. Podujatie sa uskutoční aj v priestoroch, ktoré sú súčasťou investície realizovanej v rámci
Regionálneho operačného programu (ďalej aj "Rap")
na základe zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (ďalej aj "zmluva o poskytnutí NFP") uzavretej medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zastúpeným Ministerstvom kultúry SR
a Košickým samosprávnym krajom Č. Z2217012000701 zo dňa 09.03.2012 v znení neskorších
dodatkov na projekt "Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova
Východoslovenského múzea Košice".
3. Podujatie svojim charakterom a obsahom bude naplňať ciele Opatrenia 7.1, Prioritnej osi 7
Regionálneho operačného programu vo väzbe na projekt Európske hlavné mesto kultúry - Košice
2013.
4. Účel spolupráce je zo strany Partnera apolitický, spojený s naplňaním cieľov opatrenia 7.1,
prioritnej osi 7 Regionálneho operačného programu vo väzbe na projekt EHMK - Košice 2013.

Čl. II
Práva a povinnosti zmluvných strán
Organizátor :
• je organizátorom a realizátorom podujatia,
• zabezpečuje kompletnú produkciu,
• zabezpečuje technické a personálne zabezpečenie produkcie,
• zabezpečuje plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu v zmysle § 4,5 zákona
č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
• plnenie úloh BOZP v plnom rozsahu v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• je povinný oznámiť Partnerovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, odcudzenie alebo
zničenie majetku v správe VSM.
• nesmie vykonať úpravy ani iné podstatné zmeny v objekte bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Partnera.
• zodpovedá za škody, ktoré vzniknú Partnerovi vinou Organizátora alebo iných osôb.
• nie je oprávnený na priestory týkajúce sa projektu uvedeného v čl. l, bod 2 zriadiť záložné právo
ani iné vecné bremená, alebo ich inak zaťažiť,
• poskytne kópiu záznamu reklamného spotu Partnerovi na elektronickom nosiči,
• sa zaväzuje, že natočený reklamný spot bude použitý výlučne na propagáciu a realizáciu podujatia
Košice Fashion Week 2014.
Partner:
• poskytne priestor pre konanie podujatia,
• zabezpečí slávnostné vysvietenie budovy múzea,
• zodpovedá za čistotu v poskytnutom objekte a sociálnych zariadeniach, pred aj po podujatí.

Organizátor si je vedomý všetkých povinností Partnera, ktoré tomuto vyplývajú z článku 5 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí NFP.

Čl. III
Odmena a platobné podmienky
1. Konečná dohodnutá odmena Partnera
za vykonanie predmetu tejto zmluvy je 350,- eur
(slovom: dvesto eur ). V odmene sú zahrnuté výdavky Partnera na prevádzkové náklady (energie,
upratovanie a mzdy zamestnancov VSM).
2. Dohodnutá suma bude uhradená na účet Partnera, na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 10
kalendárnych dní od doručenia faktúry Organizátorovi.
3. V prípade, že Organizátor neuhradí faktúru za spoluprácu v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí
Partnerovi od prvého dňa omeškania z dlžnej sumy počas celej doby omeškania úrok z omeškania vo
výške : základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná ku prvému dňu omeškania
s plnením peňažného záväzku zvýšená o 9 percentuálnych bodov, p. a.. Sadzba úrokov z omeškania
je stanovená podľa §369 ods. 2 a §369c ods. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z.
z. v spojení s §1 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z ..

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú prednostne
riešené vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa nepodarí nájsť v danom
spore vyhovujúce riešenie, všetky spory budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej
republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
5. V prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov budú príslušné ustanovenia tejto zmluvy,
pokiaľ to bude nutné, uvedené do súladu a ostatné zmluvné ustanovenia zostanú v platnosti. Neplatnosť
niektorého z ustanovení zmluvy nemá za následok neplatnosť celej zmluvy.
6. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočnia
číslovaných a podpísaných dodatkov.

po vzájomnej

dohode formou písomných

7. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo strán obdrží po jednom, pričom každý je
považovaný za originál.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Partnera podľa osobitných právnych predpisov.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť k
súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že
sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Košiciach dňa 20.8.2014

Organizátor:
Dr. Marián Bil'o
riaditeľ a koprod ce t KFW
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