
Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa paragrafu 51 Občianskeho zákonníka

č1. 1.

Zmluvné strany

1. Mesto Lučenec
sídlo: Ul. Novohradská č. 1,

984 0] Lučenec
Štatutárny zastupca : PhDr. Alexandra Pivková. primátorka Mesta Lučenec
Zamestnanec zodpovedný vo veciach zmluvných: ing. ivana .lasenkovú Olšagova-
vedúca oddelenia školstva. soc. veci, kultúry a športu MsU Lučenec Zamestnanec zodpovedn) za spravu
zmluvy: Mgr. Stanislav Spišiak _ programový zamestnanec pre kultúru MsU Lučenec
bankové spojenie: SK41 5600 0000 0060 0700 4001. Prima Banka a.s.
1č0: 00316181
DIČ: 2021237152
(ďalej len usporiadateľ č. 1)

2. Rozpočtová organizácia LUKUS
sídlo: ulica Dr. Herza 240\l

984 01 Lučenec
Právna forma: Rozpočtová organizácia
1Č0: 42313902
DIČ: 2120186662
IBAN: SK35 5600 0000 0060 5867 3002
Zastúpené: Mgr. Tomáš Belko - riaditeľ rozpočtovej organizacie LUKUS

(ďalej len usporiadateľ č. 2)

(':1. 11.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je organizácia podujatia Jazzové listie v Lučenci dňa 1 1.10.2019 v koncertnej
sale Radnice v čase od 18:00 * 21:00.

Čl. 111.

Práva a povinnosti

1. Usporiadateľ č. 1 zabezpečí:
— účinkujúcich a dramaturgiu podujatia
— ozvučenie podujatia
- šatňu pre účinkujúcich
- občerstvenie pre účinkujúcich
- ubytovanie v počte 2 x dvojposteľová izba s raňajkami
- predpredaj vstupeniek cez www.kultura.luccnec.sk

2. Usporiadateľ č. 2 zabezpečí:
- poskytnutie priestorov Radnice 11a podujatie (koncertná sála. zasadacia miestnosť. 2 x miestnost")
- uvadzacie služby
- predaj vstupeniek na mieste podujatia
- pomocníkov na nosenie aparatúry
— propagáciu podujatia
- poriadok a čistotu počas podujatia
- kavu, čaj. nealko. minerálnu vodu pre účinkujúcich

Č1. 1v
Finančné podmienky

]. Usporiadateľ č.1 a usporiadateľ č.2 sa dohodli že usporiadateľ č.2 prispeje na podujatie sumou 1000.-
Eur.

2. Usporiadateľ č.1 a usporiadateľ č.2 sa dohodli Že vyzbierané vstupné na podujatia Jazzové listie sa
rozdelí medzi usporiadateľov a to v pomere 50% pre usporiadateľa č.1 a 50% pre usporiadatcľa č.2



:“?

Čl. V
Skončenie zmluvy

Zmluvu možno ukončit':
Písomnou dohodou zmluvných strán
Odstúpením od zmluvy„ pričom dôvodom na odstúpenie od zmluvy je závažne porušenie zmluvy. za

ktoré sa najmä považuje neplnenie čl. lll Práva a povinnosti

Čl. VI
Ostatné dojednania

V pripade porušenia ktorejkoľvek zmluvnej povinnosti v Čl. lll tejto zmluvy sa strana, ktorá porušenie
spôsobí zaväzuje uhradiť poškodenej strane zmluvnú pokutu vo výške 200.— Eur za každú porušenú
zmluvnú povinnosť.
V neodôvodnených pripadoch. vedúcich až ku zrušeniu spolupráce a podujatia. je strana ktorá túto
situáciu spôsobí, povinná poškodenej strane vyplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000.- Eur.
Zmluvná pokuta bude vyplatená v prospech bankového účtu poškodenej strany najneskôr [4

pracovných dní od dňa plánovaného podujatia Jazzové lístie v Lučenci dňa Il.l().2019 v koncertnej
sále Radnice v čase od 18:00 - 21:00.
Odôvodnené prípady zrušenia predstavenia sú:

na strane usporiadatel'a 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 najbl'
rodinných príslušníkov), epidémia, živelná pohroma.
Odôvodnené prípady treba oznamit" zmluvnému partnerovi. najneskôr týždeň pred samotným
kultúrnym Podujatím alebo obratom v čase vzniku udalosti. V takomto prípade neV/nikz'i ziadnej zo
zmluvných strán nárok na plnenie.

Cl. Vll
Záverečné ustanovenie

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a súhlasia s ním čo potvrdzujú svojimi podpismi.
V otázkach neupravených touto zmluvou platia všeobecné ustanovenia občianskeho zákonníka.
Táto zmluvaje vyhotovená v 4 origináloch. Mesto Lučenec obdrží tri vyhotovenia.
a LUKUS jedno vyhotovenie
Zmluvu je možné meniť a dopĺňať po dohode zmluvných strán písomným dodatkom.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú ajej platnost“ končí vyplnením zz' äzkov oboch zmluvných strán
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami, a
účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle Mesta.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasuju podpisujú.

V [ učenci dnu:

.lomaš Belko%n“):
glLUKUS

V Lučenc' dň ' 17 ÍÚZÚ (17


