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zMLUvA o Spol,upnÁcr
0212018

U zavr etá podl'a paragrafu 5 1 Občianskeho zákonníka

čt.I.
Zmluvné strany:

1. Rozpočtová organwácia LUKUS
Mestské múzeum Lučenec
Námestie republiky 209515
984 01 Lučenec
rčo: 42313902
DIč 2120186662
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.o pobočka Lučenec
IBAN: SK35 5600 0000 0060 5867 3002
Zastúpená: Mgr. Tomáš Belko, riaditelo LUKUS

(ďalej len,,usporiadateť č. 1"),

2. Miroslava Svoboda-Gáberová
Šancová 45
831 04 Bratislava '-
tsankové spojenie: Slovenská sporitel'ňal B. §.l
IBAN: SK54 0900 0000 0003 4185 9526

(ďalej len,,usporiadateť č.2"),

čt. rr.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri organizovaní výstavy Mira Gáberová: ooEster
a Ruth", ktorá sa uskutoční v čase od 01.07.2018 do 02.09.2018 v Synagóge Lučenec.

ó.rrr.
Práva a povinnosti

1. Usporiadateť č. 1 na svoje naklady zabezpeči:
_ Informovanie o výstave v mestskom rozhlase_ Propagácia výstavy v mestských novinách a na www.lukus.sk
- Vylepenie plagátov
- Prenájom SynagógyvLuěenci
- Spdstupnenie priestoru Synagógy minimálne 2 hodiny pred zaěíatkom výstavy
- Občerstvenie pre účinkujúcich a produkciu

2. Usporiadateť č.2 zabezpeěí:
- Produkciu vernisáže a výstavy,,Ester a Ruth" v čase twaniavýstavy
- ozvučenie vernisáže
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čt. ry
F'inančné podmienky

Zmluvné stranY sa dohodli, Že usporiadatel' č. 1 vyplatí usporiadateťovi č. 2honorár a
kompenzáciu finančných nákladov za produkciu v}stavy v sume i.Ž.aO.,1:.- n"r.
FinanČné Plnenie bude realizované bankoqim prevodóm zúčfiusporiádateta ě. 1 na
bankový Úěet usPoriadateÍa č.2 (podl'a Čt. r tělto zmluvy) do troch pracovných dní
po podpise tejto zmluvy.

čt. v
Ostatné dojednania

V PdPade PoruŠenia ktorejkoťvek zmluvnej povinnosti sa strana, ktorá porušenie
spósobí zavánqe $radlť poškodenej strane Žmluvnú pokutu .,ro uYrst. 5ď,- Ew za
každí zmluvnú povinno st'.
Odóvodnené pdpady zrušenia predstavenia sú:- Na strane usPoriadateťa Č. 1: epidómia, úradný zákaz, žívelná pohroma, pdpadne

rozsiahla deštrukcia miesta konania predstavenia.
- Na strane usPoriadateÍa Č. 2: ochorenie, alebo úmrtie člena súboru (pfipadne

úmrtie najbližších rodinných pd slušníkov), epidém ía, žív e7nápohroma.
Odóvodnené PnPadY tteba oznámiť zmluvnému partnerovi, rrajneskór týždeň pred
samotným kultúrnym podujatím. V takomto pdpade nevzniká Žiadnei- zo
zmllvných strán nárok na plnenie.

čt. vt
Skončenie zmluvy

zmluvumožno ukončiť:
- Písomnou dohodou zmluvných strán
- OdstuPením od zmluvy, pričom dóvodom na odstúpenie od zmluvy je závažné

porušenie zmluvy, za ktoré sa považuje najmá neplnenie Čí. 
'ru práva

a povinnosti.

čl vrt
záverečné ustanovenia

Zmluvné stranY sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s tým, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
Y otánkach neuPravených touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia občianskeho
zákorr,ika.
Táto zmluva je vYhotov?!á u troch origináloch, RO LUKUS obdrží dve vy,hotovenia,
a Miro slava S voboda- Gáberová j edno vyhotoveni e.

!21uvu 
j,emoŽté me.l1ť a.dopiňat'po dohode zmluvných strán písomným dodatkom.

učastníci zmlwy súhlasia so spracúvaním osobnyrótr taa3ov uveděny,ch v zmluve
s LUKUS-.* v zmysle zákona 1221201,3 Z. z. o ochrane o.óbrrir"h údajóv.
Táto zmluva sa uzatvátra na dobu určitu a jej platnosť konči 03.09:2018, teda po
ukončení výstavy, alebo tak, ako to špecifikujú iné body tejto zmluvy
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Tát<> zmluva nadobúda Platnost' dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a ÚČinnosť dňom nasledujúcim po dni jej Žu.r.lnóniu nu *.bouom sídle LUKUS_u.
UsPoriadateÍ Č.2 súhlasí so zverejnenímiejto zmluvyna webovom sídie LUKUS-u.
Zmluvné stranY PlehlasujÚ, Že si zmluw prečítali, jej obsahu porozumel i ana znak
súhlasu zmluw podpísali.

V Lučenci ďna .(.y:.!.r:?:.! !..,.... vlučenci dňa € 7 }-alg

/&,W
Mgr. Tomáš Belko

riaditeť r. o. LUKUS
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