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ZMLUVA O SPOLUPnÁCI
U zavretá podl'a paragrafu 5 1 Oběianskeho zákonníka

čt.I.
Zmluvné strany:

1. Rozpočtová organizácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Námestie republiky 209515
984 01 Lučenec
lčoz lzstsgoz
DIč:2120186662
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Lučenec
IBAN: SK35 5600 0000 0060 5867 3002
Zastúpená: Mgr. Tomáš Belko, riaditel'LUKUS

(ďalej len,,usporiadateť ě.1")

2. Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie
Capkova 10
811 04 Bratislava
lčozseoenls
DIč:2021555316
Bankové spojenie: Tatra banka a. s., Bratislava
IBAN: SK34 1100 0000 0026 6604 0139
Zastúpená: Jozef Lupták, predseda OZ Konvegencie )o"LF @ '-w Lv?TétL.ó4m

(ďalej len ,,usporiadatel' č.2*)

čl rr.
Predmet zmluly

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri organizovaní koncertu ,,Moíe chassidic songs", ktoý sa
uskutoění dňa24.06.2018 o 18.00 v Synagóge Luěenec.

čl rrr.
Práva a povinnosti

1. Usporiadatel' ě. 1 na svoje náklady zabezpeěi:
- Informovanie o koncerte v mestskom rozhlase
- Propagáciu podujatiav týždenriku Mestské noviny a na www.lukus.sk
- Vylepenie plagátov
- Prenájom Synagógy v Lučenci
- Predpredajvstupeniek
- sprístupnenie javiska minimálne 2 hodiny pred začiatkom koncertu
- Miestneho technika
- Prípojku elektrickej energie na javisku 380V/63A
- satňu s teěúcou vodou
- Uvádzacie služby
- Hasičsló hliadku
- Občerstvenie pre účinkujúcich a produkciu
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2. Usporiadate|' ě. 2 zab ezpeěí:
- Produkciu koncerlu ,,More chassidic songsoo 24.06.2018 v Lučenci
- Dodanie plagátu v digitálnej podobe
- ozvuěenie koncertu
- Všetky ťrnančné náležitosti týkajúce sa predstavenia (honoráre, produkěné náklady, atď...)

čl rv
Finančné podmienky

Usporiadateť ě. 1 sa zavázvje na zátdade ním vyhotoveného vyričtovania podujatia uhradiť
usporiadatelbvi č. 2 50 'Á z celkového výnosu predaja vstupeniek formou faktúry.
Usporiadatel' ě. 1 doručí r.yričtovanie podujatia v elektronickej podobe do troch pracovných
dní od ukončenia predaja vstupeniek.
Cena vstupenky je stanovenána 5 €.
Finančné plnenie bude realizované bankovým prevodom z úětu usporiadatel'a č, 1 na bankový
účet usporiadateíač. 2 (podťa Čt. t teito zmluvy).

čt. v
Ostatné dojednania

V prípade porušenia ktorejkolŤek zmiuvnej povinnosti sa strana, ktorá porušenie spósobí
zavánlje uhradiť poškodenej strane zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur za kažďu zmluvnú
povinnosť.
V neodóvodnených prípadoch, vedúcich až ku zrušeniu spolupráce a podujatia, je strana, ktorá
túto situáciu spósobí, povirurá poškodenej strane vyplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,-
Eur.
Znůuvná pokuta bude vyplatená vprospech bankového úětu poškodenej strany najneskór 14
pracovných dní odo dňa plánovaného podujatia.
Odóvodnené pdpady zrušenia predstavenia sú:

- Na strane usporiadatel'a č. 1: epidémia, úradný zákaz, živelná pohroma, pdpadne rozsiahla
deštrukcia miesta konania predstavenia.

- Na strane usporiadateťa é, 2: ochorenie, alebo úmrtie člena súboru (pdpadne úmrtie
najbližších rodirrrrých pdslušníkov), epidémia, živelná pohroma.
Odóvodnené prípady treba oznárďť zmluvnému partnerovi, najneskór týždeň pred
samotným kultúmym podujatím. V takomto pdpade nevzniká žiaďnQ zo zmJuvttých strán
nárok na plnenie.

5. Nezáujemverejnostiaslabýpredpredajvstupeniekniejeodóvodnenýprípadnaznršenie
predstavenia,

čl. vr
Skončenie zmluvy

1. Zmluvu možno ukončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán
- Odstúpením od zmluvy, pričom dóvodom na odstúpenie od zmluvy je závažné porušenie

zmluvy, zaktoré sa považuje najmá neplnenie Čt. n Právaapovirrrrosti.
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čl vrr
záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s tlým, ěo potwdzujú svojimi
podpismi.

2, Y otázkach neupravených touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia oběianskeho
zákonnika.

3, Táto zmluva je vyhotovená v2 origináloch, RO LUKUS obdrží jedno vy,hotovenie, aOZ
Konvergencie jedno vyhotoveni e.

4. Zmluvu je možné meniť a doplňať po dohode zmluvných strán písomným dodatkom.
5. Učastníci zmluvy súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve s LUKUS-

om v zmysle zákona 12212013 Z. z. O ochrane osobných údajov,
6, Táto zmluva sa lzatvára na dobu určitú a jej platnosť koněí 25.06,2018, teda po ukončení

podujatia, alebo tak, ako to špecifikujú iné body tejto zmluvy,
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a úěinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle LUKUS-u,
8. Usporiadatel' č.2 súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle LUKUS-u.
9. Ztttllvné strany prehlasujú, že si zmluvu preěítali, jej obsahu porozumeli ana znak súhlasu

zmluvu podpísali.

V Luěenci dňa!.1. :.,9.:.y.!..I... v Lučenci oo^ ..L.7.,C:,|?.
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",í""""""",
Mgr. Tomáš Belko
riaditel'r. o. LUKUS


