Zmluva o spolupráci

Zmluvné strany

Mestská knižnica mesta Piešťany

(ďalej len „MsK Piešťany“)

Sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 00182885
Štatutárny zástupca: Ing. Margita Galová, riaditeľka
a

Knižnica pre mládež mesta Košice (ďalej len „Knižnica pre mládež“)
Sídlo: Kukučínova 2, 043 59 Košice
IČO: 00189006
Štatutárny zástupca: PhDr. Kamila Prextová, riaditeľka

Preambula
Zmluvné strany medzi sebou uzavreli Zmluvu o spolupráci, v ktorej sa dohodli na podmienkach
vzájomnej spolupráce pri podpore čítania a zvýšení záujmu detí o čítanie a vzdelávanie v oblasti
umenia formou propagácie detskej literatúry predovšetkým prostredníctvom výstav knižných ilustrácií
slovenských ilustrátorov v roku 2020.

Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je zapožičanie nasledovných výstav knižných ilustrácií:
Svet Matúša Maťátka (výstava z tvorby slovenského ilustrátora Matúša Maťátka)
Praha dávnych dôb (výstava ilustrácií Sylvy Francovej z knihy Áďa spadla do kanálu aneb
Putování dávnou Prahou)
Vtáčia legenda (výstava ilustrácií slovenského ilustrátora Vladimíra Krála)

Práva a povinnosti zmluvných strán
1. MsK Piešťany zabezpečí zostavenie a prípravu výstavy zo svojho archívu.
2. Knižnica pre mládež zabezpečí odvoz, dovoz, inštaláciu a propagáciu výstavy vo svojich
priestoroch na vlastné náklady.
3. Knižnica pre mládež je povinná predmet zmluvy vrátiť v stave, v akom ho prevzala.

Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za plnenie predmetu zmluvy (1 výstava) vo výške
90 EUR, spolu za 3 výstavy 270 EUR, ktorá bude vyplatená MsK Piešťany na základe
vystavenej faktúry.

Zodpovednosť za škody
1. Knižnica pre mládež je povinná prijať všetky potrebné opatrenia vedúce k zabráneniu
poškodenia súčastí výstavy, ich strate alebo odcudzeniu.
2. V prípade škody vzniknutej počas realizácie výstavy je Knižnica pre mládež povinná bez
zbytočného odkladu informovať o vzniku a rozsahu škody MsK Piešťany ako aj spôsobe
riešenia a času potrebného na odstránenie vzniknutej škody.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
2. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy možno vykonať len so súhlasom zmluvných strán
formou dodatkov.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nebola
uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne
podpisujú.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom
rovnopise.
5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
V Piešťanoch dňa 20. 2. 2020

za Mestskú knižnicu mesta Piešťany
...........................................................
Ing. Margita Galová, riaditeľka

za Knižnicu pre mládež mesta Košice
........................................
PhDr. Kamila Prextová, riaditeľka

