Zmluva o spolupráci
uzavretá v zmysle zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
a zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon)
medzi zmluvnými stranami:

Mestská knižnica mesta Piešťany
Sídlo:
Školská 19, 921 01 Piešťany
Štatutárny zástupca:
Ing. Margita Galová, riaditeľka
IČO:
00182885
DIČ:
2020530809
IČ DPH:
nie je platcom DPH
Registrácia:
Zriadená mestom Piešťany na základe Zriaďovacej listiny
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko a.s.
IBAN:
SK29 5600 0000 0052 1630 6001
(ďalej len „nájomca“ a spolu s „prenajímateľom“ ako „zmluvné strany“)
Objednávateľ:

(ďalej len "objednávateľ" a spolu s "dodávateľom ako "zmluvné strany")
a
Dodávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca :
Organizačná zložka:
Korešpondenčná adresa:
Osoba oprávnená konať a
podpisovať vo veciach Zmluvy:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Registrácia:

Umelecký súbor LÚČNICA
Štúrova 6, 811 02 Bratislava
Mgr. art. Marián Turner, generálny riaditeľ
Dom umenia Piešťany
Nábrežie I. Kraska 1, 921 01 Piešťany

PhDr. Edita Bjeloševičová, riaditeľka Domu umenia Piešťany
00164828
2020829976
nie je platcom DPH
Zriadený Ministerstvom kultúry SR na základe zriaďovacej listiny
č. MK–1510/2000–1 z 20. 9. 2000 a rozhodnutia Ministerstva
kultúry SR o doplnení zriaďovacej listiny č. MK–1804/2014–
110/8742 zo dňa 19. 5. 2014
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK70 8180 0000 0070 0050 0461
(ďalej len "dodávateľ" a spolu s "objednávateľom ako "zmluvné strany")
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich s prípravou
a realizáciou podujatí v rámci XI. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok „Zázračný
oriešok 2020 Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“ (ďalej len ako „súťaž“) v nasledovnej
špecifikácii:
a. ) 27. augusta – 1. október 2020 „ Magický svet divadelnej scény “ – výstavná sieň
Scénografické návrhy študentov bratislavskej Šupky.
V spolupráci so Školou umeleckého priemyslu J. Vydru v Bratislave.
29. 9.2020 o 10.15 h Prezentácia tvorby študentov bratislavskej Šupky spojená s workshopom
a vystúpením študentov Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.
Súčasťou bude premietanie animácií k 100. výročiu založenia SND.
b.) 26. september – 30. október 2020 Modrá a Zelená -– Mini Galéria
Výstava ilustrácií slovenského ilustrátora Vladimíra Krála z kníh Líza, mačka z Trojice a Janko
Hraško / O Janíčkovi. ( 26.9. 2020 inštalácia )
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29. 9.2020 o 13.30 h „ Modrá a zelená rozprávka Vladimíra Krála“
Výtvarný workshop s Vladimírom Králom.
c.) 30. septembra 2020 10.00 h
Traja tučniaci
Divadelné predstavenie pre deti. Účinkuje Divadlo Jána Palárika v Trnave.
d.) 4. september – 1. október 2020 – foyer II. poschodie
Ilustrátori ocenení na BIB 2019
Výstava z medzinárodnej súťažnej prehliadky knižných ilustrácií pre deti.
1.2

Miesto realizácie podujatí: Dom umenia Piešťany, Nábrežie Ivana Kraska 1, Piešťany.
Článok II.
Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
priestory Domu umenia Piešťany pre realizáciu výstavy a divadelného predstavenia v rámci
Festivalu rozhlasových rozprávok „Zázračný oriešok 2020 Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe“
podľa článku I. bod 1.1. a. , b. , c. , d.
technické zabezpečenie (ozvučenie a osvetlenie ) citovaných podujatí podľa požiadaviek
objednávateľa,
služby súvisiace so zabezpečením a realizáciou podujatí uvedených v predmete zmluvy, t.j.
inštalácia a demontáž výstavy, dozor na výstave, príprava vernisáže workshopu pre deti,
divadelného predstavenia
propagáciu podujatí na propagačných materiáloch Domu umenia Piešťany
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
realizáciu podujatia riadne a včas, v termíne a čase dohodnutom v článku II. tejto zmluvy,
uvedie logo US Lúčnica – Dom umenia Piešťany na propagačných materiáloch festivalu
objednávateľ je povinný oznámiť odstúpenie od zmluvy dodávateľovi písomne bez zbytočného
odkladu po tom, ako sa dozvedel o skutočnosti, pre ktorú odstupuje od zmluvy.

Článok III.
Cena a platobné podmienky
3.1.

3.3

Objednávateľ uhradí dodávateľovi prenájom priestorov na zabezpečenie a realizáciu činností a
zariadení podľa čl. II bodov 2.1.1 - 2.1.4 tejto zmluvy sumu vo výške 400,00 Eur (slovom:
Štyristo Eur). Uvedená cena je stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v súlade s § 3 zák. č.
18/1996 Z. z. o cenách.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu podľa bodu 3.1. tohto článku bankovým
prevodom na účet dodávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry
vystavenej dodávateľom v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

Článok IV.
Osobitné ustanovenia
4.1

4.2

Objednávateľ je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a predpisy o ochrane pred
požiarmi platné pre priestory, v ktorých sa bude objednávateľ, resp. účinkujúci zdržiavať počas
realizácie podujatí uvedených v predmete zmluvy, pričom dodávateľ je povinný objednávateľa s
internými bezpečnostnými predpismi vopred oboznámiť.
Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi, príp. účinkujúcim odcudzením,
stratou, poškodením alebo zničením jeho majetku v priestoroch konania predmetných podujatí
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4.3

4.4

4.5

a v priestoroch s nimi súvisiacich. Za svoje osobné a pracovné prostriedky si objednávateľ, resp.
účinkujúci zodpovedajú uzamknutím šatní.
Objednávateľ zodpovedá za škodu spôsobenú v priestoroch Domu umenia Piešťany podľa
príslušných ustanovení platných právnych predpisov (najmä Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov), a to počas jeho zotrvania v priestoroch Domu umenia Piešťany.
V prípade, že objednávateľ spôsobí škodu na majetku dodávateľa, je povinný zabezpečiť jej
odstránenie v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov (najmä
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov).

Zmluvné strany sú povinné z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
Slovenskej republiky vládou SR uznesením vlády SR č. 111 z 11.03.2020 a pandémie
ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 dodržať všetky aktuálne súvisiace
podmienky vydaných Opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození
verejného zdravia počas prípravy, realizácie a demontáže predmetného podujatia.
Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1

5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

Zmluvné strany prehlasujú, že prejavy ich vôle sú vážne, slobodné, určité a zrozumiteľné. Žiaden z
účastníkov neuzavrel zmluvu v omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si
účastníci riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.
Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia zmluvy, budú riešiť
predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. Zmluvné strany sa dohodli, že na právne vzťahy
vyplývajúce z tejto zmluvy, sa primerane použijú Všeobecné ustanovenia o obchodných
záväzkových vzťahoch, ktoré sú obsahom § 261 až 408 a Obchodného zákonníka. V prípade ak
nedôjde k dohode, žalobca uplatní práva zo zmluvy na príslušnom súde v SR.
Zmluva obsahuje štyri (4) strany a je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, z ktorých dva (2)
rovnopisy dostane dodávateľ a jeden (1) rovnopis objednávateľ.
Objednávateľ berie na vedomie povinnosť dodávateľa zverejniť túto zmluvu podľa § 5a) zák. č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a na tento účel
prehlasuje, že súhlasí so zverejnením zmluvy v rozsahu platnej legislatívy.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

V Piešťanoch, dňa 24.8.2020
za objednávateľa:

______________________________

Ing. Margita Galová, riaditeľka
Mestská knižnica mesta Piešťany

za dodávateľa:

______________________________
PhDr. Edita Bjeloševičová
riaditeľka Domu umenia Piešťany

______________________________
Mgr. art. Marián Turner
generálny riaditeľ US Lúčnica

