/\

/

,

MESTSKÉ
MÚZEUM

A
l

LUČENEC

m'

ň]

ZMLUVAOSPOLUPRÁCI
02/2019
Uzavretá podľa paragrafu 51 Občianskeho zákonníka
Čl. 1.

Zmluvné strany
]. Rozpočtová organizácia LUKUS / Mestské múzeum Lučenec
Adresa: Ul. Dr. Herza 240/1, 984 01 Lučenec
IČO: 42313902
DIČ: 2120186662
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Lučenec
IBAN: SK35 5600 0000 0060 5867 3002
Zastúpená: Tomáš Belko, riaditel" RO LUKUS
(ďalej len „usporiadateľ č.1“)

2.

Spoločnosť Mariána Vargu, občianske združenie
Adresa: Dubová 4. 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 51157152
DIČ: 2120907646
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK36 0900 0000 0051 3922 9881
Zastúpená: Jozef Lupták, štatutárny zástupca
(ďalej len „usporiadateľ č.2“),
Čl.

11.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri organizovaní koncertu pre Mariána Vargu
„Cesty, ktoré nevedú do Ríma“„ ktorý sa uskutoční dňa 23.06.2019 (nedeľa) 0 18.00 hod.
v Synagóge Ul. Adyho 69/7 v Lučenci.
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Čl. III
Finančné podmienky
1.

2.
3.

4.
5.

Usporiadateľ č.1 sa zaväzuje na základe vyhotoveného vyúčtovania podujatia uhradiť
usporiadatel'ovi č.2 100% z celkového výnosu predaja vstupeniek formou faktúry.
Usporiadateľ č. 2 sa zaväzuje usporiadateľovi č. 1 uhradiť len províziu z online
predaja vstupeniek vo výške 5 %.
Usporiadateľ č.1 doručí vyúčtovanie podujatia v elektronickej podobe do troch
pracovných dní od ukončenia predaja vstupeniek.
Cena vstupenkyje stanovená: 5 €/osoba.
Finančné plnenie bude realizované bankovým prevodom z účtu usporiadatelia č. 1 na
bankový účet usporiadateľa č. 2 (podľa Čl. 1 tejto zmluvy) na základe vystavenej
faktúry.
Čl. IV.
Práva a povinnosti

1.

Usporiadateľ č.

1

na svoje náklady zabezpečí:

Propagáciu podujatia v týždenníku Mestské noviny a na www.lukus.sk
Vylepenie plagátov
Prenájom Synagógy v Lučenci
Predpredaj vstupeniek
Sprístupnenie javiska minimálne 2 hodiny pred začiatkom koncertu
Miestneho technika
Prípojku elektrickej energie najavisku 380V/63A
Šatňu s tečúcou vodou
Uvádzacie služby
Ozvučenie
2. Usporiadateľ č. 2 zabezpečí:

.

Produkciu koncertu
Čl.

v

Ostatné dojednania
1.

V prípade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti sa strana. ktorá porušenie spôsobí

zaväzuje uhradiť poškodenej strane zmluvnú pokutu vo výške 50.- Eur za každú zmluvnú
povinnosť.
2. Odôvodnene prípady zrušenia prednášky sú:
.Na strane usporiadateľa č. ]: epidémia. úradný zákaz. Živelná pohroma. prípadne
rozsiahla deštrukcia miesta konania predstavenia.
.Na strane usporiadatel'a č. 2: ochorenie. alebo úmrtie člena súboru (prípadne úmrtie
najbližších rodinných príslušníkov). epidémia. živelná pohroma.
Odôvodnené prípady treba oznámiť zmluvnému partnerovi. najneskôr týždeň pred
samotným kultúrnym podujatím. V takomto prípade nevzniká žiadnej zo zmluvných
strán nárok na plnenie.

MESTSKÉ
MÚZEUM

ÉŽÉŠ?

EřEZ)

LUČENEC

Čl. VI

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.

Čl. vu
Záverečné ustanovenia
.

ix.)

.

.

.

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia stým, čo potvrdzujú
svojimi podpismi.
Votázkach neupravených touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia občianskeho
zákonníka.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, RO LUKUS obdrží tri vyhotovenia,
a Konvergencie 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.
2016/679 (GDPR).
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú & jej platnosť končí 24.06.20] 9, teda po ukončení
výstavy. alebo tak, ako to špecifikujú ine' body tejto zmluvy.
Táto zmluva nadobúda platnost" dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle LUKUS-u.
Usporiadateľ č.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.

V Lučenci, dňa 23.6.2019
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Tomáš Belko
LUKUS r.o.

Spoloč
_

'

n

sľ Maria

.

Vargu „
tsky Ob
7646

ť Mariána Vargu, o.z.

