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ZMLUVA 0 SPOLUORGANIZOVANÍ

KULTÚENEH0 PODUJATIA
č. ZS2019084/OKMŠ

Podľa §269, ods.2 0bchodného zákonníka

Curatorial Studies lnstitute
Sĺdlo:
IČO:
Bankové spoj enie:
IBAN:
Právna foma:
Zastúpený:
Kontakt:

Mesto Žamovica
Sĺdlo:
IČO:
Bankové spoj enie :
IBAN:
Právna foma:

Zastúpené:
Kontákt:

Nad Lúčkami 6, 841 04  Bratislava -Karlova Ves, SR
423 65 210
Tatrabanka, a. s.
SK45  1100 0000 0029 4804 5034
0bčianske združenie
Mgr. Juajom Čamým -štatutámym zástupcom
Mgr. art. Viera Zubalová -koordinátorka projektu
Tel. č. : 0948 440162, E-mail: viera.zubalova@gmail.com

(ďalej len „Organizátor") na jednej strane

a

Nám. SNP č.33, 966 81 Žamovica, SR
00321117
VÚB, a. s., pobočka Žiar nad Hronom
SK72 0200 0000 0000  1482 4422
Samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky
podl'a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadem' v znení
neskorších predpisov - právnická osoba
Kamilom Dankom, primátorom mesta - štatutámym zástupcom
lng. Jozef Piecka - referent OKMŠ MsÚ
Tel. č. : 0914 326150, E-mail: jozef.piecka@zarnovica.eu

(ďalej len „Spoluorganizátor„) na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany") uzavreli túto zmluvu o spoluorganizovaní kultúmeho podujatia

Článok 1.
Predmet zmluvy

'\

Predmetom  zmluvy je  spolupráca zmluvných  strán  pri  zabezpečenĺ  kultúmeho  podujatia
uvedeného v článku 11. tejto zmluvy.

Článok 11.
Účel zmluvy

Účelom zmluvy je spolupráca pri zabezpečení kultúmeho podujatia „Potulná galéria", ktoré
sa  uskutoční  8.  augusta  2019    v dobe  od  12.00  hod.  do  18.00  hod.  na Ul.  A.  Sládkoviča
v Žamovici.
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Článok lll.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.   Organizátor sa zaväzuje, že :
a)   na svoje náklady zabezpečí všetky potrebné náležitosti,  okrem tých, ktoré sú

uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy
b)   v temíne do  19. júla 2019  v elektronickej  fome  doručĺ  Spoluorganizátorovi

plagátik podujatia
c)   v termíne do 23. júla 2019 doručĺ Spoluorganizátorovi 15 ks plagátov  fomátu

A4,  alebo A3
d)   v termíne do   29. júla 2019 v elektronickej  fome Spoluorganizátorovi doručí

upútavku na odvysielanie v mestskom rozhlase

2.   Spoluorganizátor sa zaväzuje, Že :
a)   bezplatne poskytne priestor   minimálne  10 x  6 m,   v zmysle článku 11.  tejto

zmluvy, na realizáciu podujatia, a to v deň jeho konania v dobe od  11.30 hod.
do  18.30 hod.

b)   na svoje náklady zverejm' v č.  8/19 Žamovického mesačnĺka   Organizátorom
dodaný plagátik podujatia

c)   na svojom webovom sídle bezplatne zverejní Organizátorom dodaný  plagátik
podujatia, a to v dobe najneskôr od 23. júla 2019

d)   na svoje náklady najneskôr 25 . júla 2019 umiestni do svojich vývesných skriniek
v meste a mestských častiach Organizátorom dodané plagátiky podujatia

e)   na    svoje    náklady    odvysiela    vmestskom    rozhlase    upútavku    dodanú
Organizátorom, a to minimálne v dňoch 5.- 7.  augusta 2019  a dňa 8.  augusta
2019 dopoludnia

Článok lv.
Záverečné ustanovenia

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu učitú do 15. augusta 2019.

2.   Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že ju uzavreli na
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom,
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.   Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že si
túto zmluvu riadne prečítali, že porozumeli jej obsahu na znak čoho ju vlastnoručne
podpisujú.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnou fomou, a to
na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.

4.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami, avšak
účimosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sĺdle Mesta
Žamovica.

5.   Práva  apovimosti  zmluvných  strán  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  platnou
legislatĺvou Slovenskej republiky.
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6.   Táto  zmluva  bola  vyhotovená  v Štyroch  exemplároch.  Každá  zmluvná  strana  si  po
podpise tejto zmluvy ponechá po dva exempláre.

Za  Organizátora:
V Bratislave       Z.B.96.2g.43

........-................................                        'i\..

Mgr. Juaj Čamý, štatutámy zástupca
Cuatorial Studies lnstitute
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