
ZM LUVA O SPOLU PRÁCI
(ďalej len „Zmluva")

Zmluvné strany:

NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA

so sidlom: Kublnyiho námestie 3, 948 01, Lučenec, Slovenská republika
zastúpená: Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka
IČO: 35984791
DIČ: 2021437385
Číslo účtu: SKZS 8180 0000 0070 0039 6123
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Kaczarová, nmlcgstonlinesk tel.: +421 915 802 515
(ďalej len „NMG" alebo „Partner 1")

a

Rozpočtová organizácia LUKUS

so sídlom: u|.Dr. Herza 240/1, 984 01, Lučenec, Slovenská republika
zastúpená: Tomáš Belko, riaditeľ
|čo: 42 313 902
DIČ: 212 018 6662
Číslo účtu: SK 35 5600 0000 0060 5867 3002
Bankové spojenie: Prima Banka Lučenec
Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Belko, tomas.belkoQ|ukus.sk tel.: +421 905 364 681
(ďalej len „LUKUS“ alebo „Partner z")

a

ARANEUS ASSOCIATION
so sídlom: Orkana 142 A 58-307 Walbrzych, Poľsko

zastúpená: Sebastian Wadycki
DIČ: PL8862307858
Číslo účtu: PL8862307858, BIC DEUTDEDBERF

Bankové spojenie: DE27 8207 0024 0308 6162 00
Štatutárny zástupca: Sebastian Wadycki, email: araneusiwadycki©gmaiicom
(ďalej len „ARANEUS“ alebo „Partner 3"),

medzi ktorými (ďalej spolu aj „Zmluvné strany") bola uzavretá nasledovná Zmluva:

|_. PREDMET ZMLUW

1. ARANEUS sa zaväzuje pre NMG a LUKUS, ktorí budú spoločnými organizátormi, zrealizovať

výstavu Stroje Leonarda Da Vinci, v obdobi 16. september 2020 - 20. december 2020, na
mieste konania výstavy v Synagóge, Adyho 69/7, 984 01 Lučenec, Slovenská republika (ďalej

len „Výstava“), najmä zabezpečit inštalovanie Výstavy a plnú asistenciu a technickú podporu
pri realizácii Výstavy (ďalej aj len „Realizácia Výstavy").
NMG a LUKUS sa zaväzujú Výstavu spoluorganizovat' a spolupodieľať sa na výstave v rozsahu

podľa Zmluvy:

|. PODMIENKY ZMLUVY, ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. NMG a LUKUS sa spoločne zaväzujú:
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a) zaplatiť podľa podielu 50 % a 50 %, v prospech ARANEUS za Realizáciu Výstavy odmenu v

celkovej výške 19 500 euro (ďalej len „0dmena"), ktorá je konečná, podľa dohodnutých
podmienok v tejto Zmluve.

b) zaplatiť Odmenu za Realizáciu Výstavy, na základe faktúr vystavených ARANEUSom
v dvoch splátkach nasledovne:
i. prvá Splátka vo výške 9 750,- euro by mala byt' prevedená najneskôr v deň otvorenia
výstavy za služby poskytnuté do tohto dátumu v súlade s detailnou ponukou priloženou
k tejto Zmluve. Úhradu prvej splátky sa zaväzuje previesť NMG. Faktúru vystaví
ARANEUS na NMG a doručíju najneskôr 10 dni pred dátumom úhrady prvej splátky, inak
NMG nebude v omeškaní s úhradou prvej splatky, ani ak by ju uhradil po dohodnutom
termíne.
ii. druhá splátka vo výške 9 750,» euro by mala byť prevedená najneskôr 1. decembra
2020 v súlade s druhou faktúrou. Úhradu druhej splátky sa zaväzuje previesť LUKUS.

Faktúru vystaví ARANEUS na LUKUS a doručí ju najneskôr 10 dní pred dátumom úhrady
druhej splátky, inak LUKUS nebude v omeškaní s úhradou druhej splátky, ani ak by ju
uhradil po dohodnutom termíne.

c) platbu Odmeny uhradiť na základe faktúr vystavených ARANEUSom bankovým prevodom
na účet ARANEUS uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti
daňového dokladu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z., inak je NMG

alebo LUKUS oprávnený vrátiť ju ARANEUSu na doplnenie alehota splatnosti faktúr
v rozsahu 10 dni začne plynúť až doručením nových faktúr.

d) rozpočítať zisk z predaja vstupného a suvenírov medzi NMG a LUKUS a to v pomere 50 %

pre NMG a 50% pre LUKUS (ďalej len „Zisk z predaja").
e) počítať Zisk z predaja na základe mesačného vyúčtovania, vyčlslený vo vyúčtovacom

protokole. Vyúčtovaníe bude realizované NMG a LUKUSom najneskoršie do 8 dňa
v mesiaci nasledujúci po mesiaci, za ktorý sa vyhotovuje. Na základe tohto vvúčtovacieho
protokolu bude príslušná suma zo Zisku z predaja bezodkladne prerozdelené na ich

bankový účet v záhlaví tejto Zmluvy.
f) zabezpečiť nevyhnutné podmienky na naplnenie predmetu tejto Zmluvy pre ARANEUS

a zabezpečiť potrebné priestory na Výstavu,
g) uviesť nazov spoločnosti ARANEUS vo všetkých informačných a propagačných

materiáloch, týkajúcich sa Výstavy,
h) umožniť vstup ARANEUS do Synagógy v Lučenci kvôli Realizácii Výstavy, počas vernisáže

Výstavy, 3 dni pred začiatkom a 3 dni po ukončení Výstavy kvôli inštalácii a rozobratiu
Výstavy,

i) profesionálne naplniť podmienky tejto Zmluvy,
j) spolupracovať s ARANEUS, aby bola zabezpečená optimálna organizácia Výstavy,

akékoľvek zmeny môžu byť realizované len po súhlase obidvoch Zmluvných stran.

ARANEUS sa zaväzuje:
a) zabezpečiť Realizáciu Výstavy,
b) navrhnúť, vytlačiť a priniesť na miesto konania Výstavy, do synagógy Lučenec, 8 000 ks

letákov (3 jazykových mutáciách SK, HU a ENG), 200 ks plagátov vo formáte A2

(2 jazykových mutáciách SK a ENG) a do 20 m2 veľkoplošných bannerov SK,

c) zaslať pre NMG aj LUKUS na schválenie pred tlačou návrh vyššie dohodnutých
reklamných materiálov,

d) profesionálne naplniť podmienky tejto Zmluvy, rešpektovať pokyny od NMG a LUKUS,

e) bezvýhradne zabezpečiť autorské práva počas doby trvania výstavy, NMG a LUKUS budú
mať právo používať najmä šíriť všetky propagačné materiály Výstavy, video, audio, atď. aj

po skončenívýstavy na reklamné účely,
f) spolupracovaťs NMG a LUKUS tak, aby bola zabezpečená optimálna organizácia Výstavy,

g) poskytnúť personál a materiál potrebný na naplnenie tejto Zmluvy,

h) oslobodiť NMG a LUKUS od akýchkoľvek opatrení, nárokov a konaní tretej strany, ktorá

by si nárokovala autorské práva alebo práva súvisiace s Realizáciou Výstavy,
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i) zabezpečiť na vlastnú zodpovednosť dodržanie platných právnych predpisov pri Realizácii

Výstavy, najmä ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, najmä školenie, pre svojich
vlastných zamestnancov alebo iné osoby nim zabezpečené,

j) udržiavaťvtajnosti informácie obdržané od NMG a LUKUS,

k) vystaviť faktúry podľa tejto Zmluvy,
|) dohodnuté vyplatenie finančných prostriedkov Zmluvným stranám zahrňuje všetky

náklady. ktoré Zmluvné strany v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy vzniknú a Zmluvné

strany už nebudú od seba požadovať nič viac.

& ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akekolvek nezhody alebo spory, ktoré by pramenili z tejto Zmluvy, budú mierovo urovnané,
ak nebude možné dosiahnuť mimosúdne urovnanie, spor bude postúpený príslušnému súdu.
Táto Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným
zákonníkom.

2. Táto Zmluva je vyhotovená vtroch rovnopisoch vdvoch jazykoch, slovenskom pre NMG

a LUKUS a anglickom pre ARANEUS.
3. Akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa bude uskutočňovaťv anglickom jazyku,

najmä plsomnou a emailovou formou, na adresy uvedené v tejto Zmluve.
4. Túto Zmluvu možno meniť adopĺňat' len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými

oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju vtiesni

ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú
proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia Zmluvných
strán plne spôsobili na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

6. Zmluvné strany sú zodpovedné za škody, ktoré by boli zapríčinené porušenlm alebo
nesplnením svojich záväzkov zo Zmluvy.

7. Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijake' práva
a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez

predchádzajúceho písomného súhlasu druhých Zmluvných strán. V prípade porušenia tejto
povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných
záväzkov neplatná a zároveň iná Zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť
súčinkom zrušenia tejto Zmluvy ato súčinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné

oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené inej (NMG, LUKUS) Zmluvne] strane.
8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia vzmysle & 47a zákona č. 40/1964 Zb.

Občianskeho zákonníka vplatnom znení a 5 Sa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

9. Neoddeliteľná príloha Zmluvy: Zoznam strojov / malieb a d'alšlch prvkov Výstavy.
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