LUČENEC
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
01/2019
Uzavretá podľa paragrafu 51 Občianskeho zákonníka
Čl.

1.

Zmluvné strany:
1.

Rozpočtová organizácia LUKUS/Mestské múzeum Lučenec

Adresa: Ul. Dr. Herza 240/1, 984 0] Lučenec
IČO: 42313902
DIČ: 2120186662
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Lučenec
IBAN: SK35 5600 0000 0060 5867 3002

Zastúpená: Mgr. Tomáš Belko, riaditeľ RO LUKUS
(ďalej len „usporiadateľ č.1“),
2. Občianske združenie Solamente naturali, súbor pre starú hudbu,

Adresa: Rovniankova
IČO: 31818072

15, 851 02

Bratislava

DIČ:2021750423
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko, a. s.,
IBAN: SK35 3100 0000 0040 3008 9104

Zastúpená: Miloš Valent, predseda OZ

(ďalej len „usporiadateľ č.2“),

Čl.

11.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri organizovaní koncertu súboru Solamente naturali„Thesaurus hebrejských orientálnych melódií v slovenských synagógach 2019“, ktorý sa
uskutoční dňa 27.04.2019 o 18.00 hod. v Synagóge Lučenec.

LUČENEC

ůJn

Práva a povinnosti
]. Usporiadateľ č.
—

-

na svoje náklady zabezpečí:
Informovanie o koncerte V mestskom rozhlase
Propagácia koncertu V mestských novinách a na www.lukus.sk
Vylepenie plagátov
Prenájom Synagógy V Lučenci
Sprístupnenie priestoru Synagógy minimálne 2 hodiny pred začiatkom koncertu
Zabezpečenie informačného materiálu () projekte Thesaurus
1

2. Usporiadateľ č. 2 zabezpečí:
-

Produkciu koncertu

ÚJV

Ostatné dojednania
l. Vprípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti sa strana, ktorá porušenie
spôsobí zaväzuje uhradiť poškodenej strane zmluvnú pokutu vo výške 50; Eur za
každú zmluvnú povinnost".
2. Odôvodnené prípady zrušenia predstavenia sú:
Na strane usporiadateľa č. ]: epidémia, úradný zákaz, živelná pohroma, prípadne
rozsiahla deštrukcia miesta konania predstavenia.
Na strane usporiadateľa č. 2: ochorenie, alebo úmrtie člena súboru (prípadne
úmrtie najbližších rodinných príslušníkov), epidémia, živelná pohroma.
Odôvodnené pripady treba oznámiť zmluvnému partnerovi, najneskôr týždeň pred
samotným kultúrnym podujatím. V takomto prípade nevzniká žiadnej zo
zmluvných strán nárok na plnenie.

ČLV
Skončenie zmluvy
]. Zmluvu možno ukončiť:
-

Písomnou dohodou zmluvných strán
odstúpením od zmluvy, pričom dôvodom na odstúpenie od zmluvy je závažné
porušenie zmluvy, za ktoré sa považuje najmä neplnenie Čl. Ill Práva
a povinnosti.
Cl. VI

Záverečné ustanovenia
Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia stým, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
2. V otázkach neupravených touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia občianskeho
zákonníka.
1.

LUČ ENEC
.

Po

Táto zmluva je vyhotovená v troch origináloch, RO LUKUS obdrží dve vyhotovenia,
a OZ Solamente naturali jedno vyhotovenie.
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán písomným dodatkom.
Účastníci zmluvy súhlasia so spracúvaním osobných údajov v súlade s nariadením č.
20l 6/679 (GDPR).
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť konči 03.09.2018, teda po
ukončení výstavy, alebo tak, ako to špecifikujú ine body tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle LUKUS-u.
Usporiadateľ 0.2 súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle LUKUS-u.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu zmluvu podpísali.

“Zj 07.2047
V Lučenci, dňa ........................

V Lučenci, dňa ...........................
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Mgr. Tomáš Belko

riaditeľ RO LUKUS

Miloš Valent
predseda OZ Solamente naturali

