Zmluva o spolupráci

Zmluvné strany

Mestská knižnica mesta Piešťany (ďalej len „MsK Piešťany“)
Sídlo: Školská 19, 921 01 Piešťany
IČO: 00182885
DIČ: 2020530809
Štatutárny zástupca: Ing. Margita Galová, riaditeľka
a

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Sídlo: A. Dubčeka 27, 921 34 Piešťany
IČO: 00182869
IČ DPH: SK2020530798
Štatutárny zástupca: Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka

Preambula
Zmluvné strany medzi sebou uzavreli Zmluvu o spolupráci, v ktorej sa dohodli na podmienkach
vzájomnej spolupráce pri spoluorganizovaní festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas
v knihe. XI. ročník (ďalej len Zázračný oriešok 2020). Cieľom Zmluvy je spolupráca pri zabezpečení
priestorov k sprievodným podujatiam festivalu Zázračný oriešok 2020.

Predmet zmluvy
Zmluvné strany sa touto Zmluvou zaväzujú zabezpečiť cieľ stanovený v Preambule nasledovne:
a) Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany sa zaväzuje poskytnúť priestor – Galériu Kultúrno
spoločenského centra Fontána, Beethovenova 1, Piešťany pre výstavu Orieškoví ilustrátori,
ktorá sa bude realizovať v dňoch 19. mája do 31. mája 2020 a pre podujatie Rybka Belička na
festivale, ktoré sa uskutoční dňa 20. mája 2020. Výstavu aj sprievodné podujatie k výstave
(organizáciu, realizáciu, finančnú úhradu účinkujúcim a realizátorom) zabezpečí Mestská
knižnica mesta Piešťany.
b) Mestská knižnica mesta Piešťany zabezpečí umiestnenie loga Mestského kultúrneho
strediska mesta Piešťany na všetkých významných propagačných materiáloch k festivalu –
programový plagát, citylight, programová skladačka, festivalový bulletin a plagát k výstave.

Trvanie zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 2. júna 2020.

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

za Mestskú knižnicu mesta Piešťany

za Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

...........................................................

........................................

Ing. Margita Galová, riaditeľka

Mgr. Marta Jurčová, riaditeľka

