Zmluva o spolupráci č. 14/2014
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Z. z.
v znení neskorších predpisov

Článok l.
Zmluvné strany

Organizátor:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT:

Peter Olejár - LenART Quartet
Turgenevova 18, 0400 l Košice
Peter Olejár
41507703
lO34814726
Tatra banka
SK6911000000002944457445
TATRSKBX

ďalej len" Organizátor"
a
Partner:
IČO:
Správca:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:

Košický samosprávny kraj
so sídlom Námestie Maratónu mieru l, 042 66 Košice,
35554lO16
Východoslovenské múzeum v Košiciach,
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Hviezdoslavova 3, 041 36 Košice
31297803
PhDr. Robert Pollák, riaditel'
Štátna pokladnica
SK6081800000007000187428
SUBASKBX

ďalej len "Partner"
Ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany"

Článok II.
Predmet zmluvy
l.

Obidve zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci, predmetom ktorej je spoločné zabezpečenie
a realizácia koncertov v rámci projektu LenART & art - hudba v múzeu (ďalej len "podujatie").

Miesto konania:

Východoslovenské múzeum
podkrovie Historickej budovy, Nám. Maratónu Mieru 2

Dni a hodiny realizácie:

21. 10.2014 o 18.00 hod.
"Made in Slovakia" - diela slovenských autorov inšpirované
slovenskou pôvodnou hudbou
18. 11. 2014 o 18.00 hod.
"Young spirit" - koncert v spolupráci so žiakmi umelecký škôl
9. 12. 2014 o 18.00 hod.
"Vianoce v múzeu" - vianočný koncert

2.

3.

4.

Podujatie sa uskutoční aj v priestoroch, ktoré' sú súčasťou investície realizovanej v rámci Regionálneho
operačného programu (ďalej aj "ROP") 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.
Z22170 1200070 l zo dňa 09.03.2012 v znení neskorších dodatkov na projekt "Ostrovy kultúry Otvorená zóna 1 - Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice".
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.
Účel spolupráce je zo strany partnera apolitický, nekomerčný a spojený s napÍňaním verejného záujmu.

ČlánokIll.
Dohodnuté podmienky plnenia
Organizátor, ktorý je autorom a realizátorom kultúrneho podujatia sa zaväzuje:
l.
2.
3.

zabezpečiť kompletnú produkciu,
zabezpečiť technické a personálne zabezpečenie produkcie,
zabezpečiť plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi v plnom rozsahu v zmysle § 4,5 zákona č.
314/200 l Z. z. o ochrane pred požiarm i v znení neskorších predpisov.
4. Zabezpečiť 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.
5. zabezpečiť
na vlastné náklady návrh a vydanie propagačných materiálov k podujatiu;
6. použiť logo Partnera na všetkých propagačných materiáloch, ktoré sú spojené s realizáciou podujatia,
7. v propagačných materiáloch uverejniť oznam o tom, že Partner je spoluorganizátorom podujatia,
8. 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,
9. oznámiť Partnerovi bezodkladne každé ohrozenie, poškodenie, odcudzenie alebo zničenie majetku v
správe VSM.
10. nevykonávať úpravy ani iné podstatné zmeny v objekte bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Partnera.
ll. zodpovedať za škody, ktoré vzniknú Partnerovi vinou Organizátora alebo iných osôb.
Partner sa zaväzuje na vlastné náklady:
1. poskytnúť priestory Východoslovenského múzea v Košiciach - Historická účelová budova na podujatie
a skúšky (termín skúšky po dohode s umelcami),
2. zabezpečiť pre organizátora miesto na prezlečenie a bezpečnú úschovu osobných vecí počas podujatia,
3. zabezpečiť propagáciu podujatia na webovom sídle Východoslovenského múzea,
4. zabezpečiť slávnostné vysvietenie Historickej účelovej budovy Východoslovenského
múzea pred
každým koncertom,
5. poskytnúť organizátorovi dodávku a prístup k médiám a sociálnym zariadeniam,
6. poskytnúť múzejný mobiliár,
7. zodpovedať za čistotu v poskytnutom objekte a sociálnych zariadeniach, pred aj po podujatí,
8. uvádzať vo svojich priestoroch a na svojich reklamných plochách informáciu:

,,Podujatie sa koná v priestore Ostrova kultúry - Otvorenej zóny 1 - Historická účelová budova
Východoslovenského múzea Košice, ktoré bolo realizované s podporou Európskej únie z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu. "

Čl. IV
Odmena a platobné podmienky
1. Konečná dohodnutá odmena Partnera za vykonanie predmetu tejto zmluvy je 600,- eur (slovom: šesťsto
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. l Obchodného zákonníka v znení zákona Č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1
ods. l Nariadenia vlády SR Č. 21/2013 Z. z ..

Článok V.
Záverečné ustanovenia
l. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch,
pričom každý je považovaný za originál.
2. Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa uskutočnia po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
písomných číslovaných a podpísaných dodatkov.
3. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok
a je prejavom slobodnej a vážnej vôle oboch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení
na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.
4. Zmluvné vzťahy, objednávky, faktúry súvisiace so splnením tejto zmluvy na strane účinkujúceho budú
predmetom zverejnenia podľa Zák. SR Č. 546/20 lOZ. z. ktorým sa doplňa zákon Č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony
s akceptovaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na ochranu osobných údajov.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
6. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach dňa ....

Organizátor
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RÓbert,~ák~~aditeľ
Východoslovenské

múzeum v Košiciach
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Hviezdoslavova 3
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