Zmluva o spolupráci č. 10/2014
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Z. z.
v znení neskorších predpisov
Článok l.
Zmluvné strany

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

Slovensko-český klub v SR
Tri hôrky 3,040 II Košice
35559179
2022032639
Mgr. Helena Miškufová
UniCredit Bank
139104900811111
IBAN: SK0411110000001391049008
SWIFT: UNCRSKBX

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

Košický samosprávny kraj
so sídlom Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice,
355541016
Východoslovenské múzeum v Košiciach,
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Hviezdoslavova 3,041 36 Košice
31297803
PhDr. Robert Pollák, riaditeľ
Štátna pokladnica
IBAN: SK608 1800000007000 187428
SWIFT: SUBASKBX

ďalej len "Partner"
Ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany"
Článok II.
Predmet zmluvy

1. Obidve zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej je
vzájomná spolupráca a úspešná realizácia kultúrneho podujatia (divadelnej hry jednoaktovky) "DIALOG (Poláka s Pollákem)".
Miesto konania:
Dni realizácie:

Východoslovenské múzeum v Košiciach
Námestie Maratónu Mieru 2
18. 9. 2014 o 18:00 hod.

2. Podujatie sa uskutoční v priestoroch, ktoré sú súčasťou investície realizovanej v rámci
Regionálneho operačného programu (ďalej aj "Rap") na základe zmluvy o poskytnutí
nenáv ratného 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 l - Historická účelová
budova Východoslovenského múzea Košice".
3. Podujatie svojim charakterom. a obsahom bude napÍňať ciele Opatrenia 7.1, Prioritnej osi
7 Regionálneho operačného programu, ako aj ciele projektu spolufinancovaného z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF - Investícia do vašej budúcnosti) a
Štátneho rozpočtu SR vo väzbe na projekt Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013.
4. Účel spolupráce je zo strany partnera apolitický, nekomerčný a spojený s napÍňaním
verejného záujmu.

Článok III.
Dohodnuté podmienky plnenia
Organizátor,

ktorý je autorom a realizátorom kultúrneho podujatia sa zaväzuje:

1. zabezpečiť kompletnú produkciu,
2. zabezpečiť technické a personálne zabezpečenie produkcie,
3. zabezpečiť
na vlastné
náklady návrh a vydanie propagačných materiálov k
podujatiu;
4. použiť logo Partnera na všetkých propagačných materiáloch, ktoré sú spojené
s realizáciou podujatia,
5. v propagačných materiáloch uverejniť oznam o tom, že Partner je spoluorganizátorom
podujatia,
6. do piatich dní od ukončenia podujatia doručiť Partnerovi fotodokumentáciu
z
podujatia na nosiči dát (napr. CD, DVD, prípadne iným dohodnutým spôsobom spravidla e-mailom) a zároveň Partnerovi poskytnúť informáciu o počte účastníkov
na podujatí,
7. oznámiť Partnerovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, odcudzenie alebo
zničenie majetku v správe VSM.
8. nevykonávať úpravy ani iné podstatné zmeny vobjekte bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Partnera.
9. zodpovedať za škody, ktoré vzniknú Partnerovi vinou Organizátora alebo iných osôb.
Partner

sa zaväzuje:

1. poskytnúť zdarma vlastné priestory vhodné na konanie kultúrneho podujatia, ktoré je
predmetom tejto zmluvy,
2. poskytnúť súčinnosť pri technickom zabezpečení podujatia podľa svojich možností
a schopností,
3. poskytnúť múzejný mobiliár,
4. zodpovedá za čistotu v poskytnutom objekte a sociálnych zariadeniach, pred aj po
podujatí,
5. uvádzať vo svojich priestoroch a na svojich reklamných plochách informáciu:
,,Podujatie sa koná v priestore Ostrova kultúry - Otvorenej zóny l - Historická účelová
budova Východoslovenského múzea Košice, ktoré bolo realizované s podporou Európskej
únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného
programu. "
6. zabezpečiť propagáciu podujatia na webovom sídle Východoslovenského múzea.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Občianskeho
a Obchodného zákonníka a Zákona o autorských právach v platných zneniach.
2. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočnia po vzájomnej dohode formou
písomných číslovaných a podpísaných dodatkov.
3. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých organizátor obdrží dva a partner jeden
rovnopis, pričom každý je považovaný za originál.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle Organizátora podľa osobitných
právnych predpisov.
5. 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
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Slovensko-český klub v SR
Mgr. Helena Miškufová, predsedníčka
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