ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
PRI ZABEZEPČENÍ PROGRAMU
uzavretá podľa § 269 ods. 2. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len zmluva)

uzavretá medzi účastníkmi:

Poskytovateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Č. účtu:

MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš
Jaroslav Hric, riaditeľ
36140473
2021374344
IBAN: SK 9356000000008172847001
(ďalej „poskytovateľ“)

a
Objednávateľ:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná:

OOCR REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
Ing. Ján Blcháč, PhD., predseda predstavenstva
Ing. Michal Beňo, podpredseda predstavenstva
42 219 906
2023486069
SK 2023486069
Register organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pod číslom: 08557/2012
SCR
(ďalej „objednávateľ“)
za týchto podmienok:

Článok 1
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa tvorbu animačného
programu pre návštevníkov regiónu na základe ponuky z dňa 3.1.2019 v rámci projektu „Nechaj sa
zlákať – VEČERY GÉNIOV“ formou divadelného predstavenia v rámci ktorého budú predstavené
výnimočné osobnosti / osobnosť z Liptova v múzeu Janka Kráľa (ďalej len „Program“) v rozsahu
špecifikovanom v Článku 2 tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa poskytnúť Poskytovateľovi
súčinnosť v rozsahu podľa Zmluvy a zaplatiť Poskytovateľovi Odmenu dohodnutú v článku 3 Zmluvy.
Článok 2
Práva a povinnosti zmluvných strán
Práva a povinnosti Poskytovateľa
Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť v rámci
programu zabezpečiť :

•
•
•

Tvorba animačného programu s tematikou
Obdobie:
január – marec 2019 (10x) a júl – august 2019 (8x)
1x týždenne
Početnosť:

•
•
•
•
•
•
•

Tvorba scenáru na animačný program
Zabezpečenie tématickcej prehliadky mesta – významných miest v rámci centra
Tvorba animovaných aktivít
Dĺžka progamu cca 1 hodinu 2 krát za večer
Personálne zabezpečenie animátorov v min. počte 9 osôb a ich kostýmovanie v rámci
témy a rekvizity
Odsúhlasenie scenáru a bližšia špecifikácia bude prebiehať v komunikácii s verejným
obstarávateľom
Spolupráca pri propagácii

Práva a povinnosti Objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady poskytnúť Poskytovateľovi v rámci Programu
nasledovné činnosti:
- zabezpečiť vydanie všetkých potrebných súhlasov, povolení a oznámení,
- nahlásiť podujatie ochranným zväzkom a zabezpečiť úhradu príslušných poplatkov voči
organizáciám kolektívnej správy a umelcom účinkujúcim v Programe
- zabezpečí počas Podujatia všetkým účinkujúcim pitný režim a 1 krát stravu.
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pred uskutočnením Programu prezentovať
Program v médiách, sociálnych sieťach, webstránkach objednávateľa a to aj s využitím dostupných
záznamov a podobizní umelcov účinkujúcich v Programe, na čo mu Poskytovateľ podpisom tejto
Zmluvy udeľuje súhlas. Objednávateľ sa zaväzuje prezentovať Program tak, aby účinkujúci umelci
neutrpeli akúkoľvek majetkovú alebo nemajetkovú ujmu a aby neboli nijakým spôsobom ohrozené ich
práva a oprávnené záujmy.
Článok 3
Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí Poskytovateľovi za zabezpečenie rozpísaného
odmenu v celkovej výške 11 000,- € (slovom Jedenásťtisíc Eur) (ďalej len „Odmena“). Odmena
zahŕňa všetky náklady Poskytovateľa v súvislosti so zabezpečením Programu podľa tejto Zmluvy
vrátane nákladov na príspevky a platby organizáciám kolektívnej správy.
Odmena je splatná na základe vystavenej faktúry Poskytovateľom s lehotou splatnosti 7 dní po
odovzdaní vyúčtovania, ktoré obsahuje fotodokumentáciu a vypracovanie správy o priebehu po zime
vo výške 7 000,- € a po lete vo výške 4 000,- €.
Článok 4
Miesto realizácie Programu
Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať Program v Múzeu Janka Kráľa (ďalej len „Miesto plnenia“).
Článok 5
Termín realizácie Programu
Poskytovateľ sa zaväzuje zrealizovať Program v Mieste plnenia v termíne január až marec, každú
stredu, t.j. od 9.1. do 13.3.2019 2x denne o 17:30 a 18:30 a júl až august vo vybranom termíne (ďalej
len „Termín plnenia“).
Článok 6
Oprávnené osoby

Zmluvné strany sa dohodli, že úkony spojené s plnením tejto Zmluvy sú okrem štatutárnych orgánov,
resp. členov štatutárnych orgánov, oprávnené vykonávať nasledovné osoby:
Za objednávateľa:
Ing. Darina Bartková – výkonná riaditeľka
Za poskytovateľa:
Ing. Jaroslav Hric – riaditeľ Múzea Janka Kráľa
(ďalej len „Oprávnené osoby“).
Článok 7
Zodpovednosti za škodu
1. Poskytovateľ bude poskytovať služby s odbornou starostlivosťou. Poskytovateľ sa zaväzuje, že
zodpovedá za prevádzku a bezpečnosť celého Programu. Poskytovateľ je zodpovedný za
realizáciu činností podľa Článku 2, a realizáciu bezpečnostných opatrení na podujatí.
2. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za vzniknuté škody, straty, náklady alebo výdaje (ďalej
len „škoda“) zapríčinené nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselným konaním poskytovateľa
alebo osôb konajúcich preukázateľne v jeho mene, pričom je povinný škodu nahradiť v peniazoch;
ak však o to objednávateľ požiada a ak to je možné, poskytovateľ nahradí objednávateľovi škodu
uvedením do predošlého stavu. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnymi,
zavádzajúcimi alebo nekompletnými informáciami poskytnutými zo strany objednávateľa; alebo
spôsobené konaním alebo opomenutím inej osoby ako poskytovateľa.
3. Poskytovateľ zodpovedá fyzickým osobám, ktoré sa ako návštevníci zúčastnia Programu za
spôsobenú ujmu na ich zdraví, ak tieto boli spôsobené porušením povinnosti poskytovateľa
poskytovať služby s odbornou starostlivosťou alebo porušením povinností poskytovateľom podľa
osobitných predpisov.
4. Poskytovateľ je povinný bezodkladne odvrátiť nebezpečenstvo priamo hroziacej škody na majetku
alebo ujmy na zdraví u objednávateľa alebo tretích osôb, ktoré ako návštevníci zúčastnia na
Programe ako náhle sa o tomto nebezpečenstve dozvie.

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a platí do splnenia
predmetu zmluvy, do jej účtovného uzavretia a splnenia finančných záväzkov.
V prípade neplnenia platobných podmienok zmluva platí až do vyrovnania pohľadávok v zmysle
jej ustanovení. To sa týka aj prípadu, ak by sa platenie platobných záväzkov vymáhalo súdnou
cestou.
Ak bude splnenie predmetu zmluvy znemožnené nepredvídateľnou a neodvrátiteľnou udalosťou,
ktorú nemôžu zmluvné strany ovplyvniť (prírodná a živelná katastrofa, epidémia a pod.) majú
zmluvné strany právo od zmluvy odstúpiť bez nároku na akékoľvek odškodnenie. Odstupujúca
strana je povinná dôvod odstúpenia náležite zdokumentovať.
V prípade, že sa splnenie predmetu zmluvy neuskutoční pre porušenie zmluvných záväzkov je
zmluvná strana, ktorá tieto záväzky porušila povinná druhej strane nahradiť škodu, ktorá jej tým
vznikla.
Zmeny, úpravy alebo akékoľvek dodatky k tejto zmluve možno uskutočniť iba písomnou
dohodou potvrdenou podpismi zodpovedných zástupcov obidvoch zmluvných strán.
Pre riešenie sporov v súvislosti s touto zmluvou sú záväzné zákony Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch a každá strana obdrží jeden exemplár.

V Liptovskom Mikuláši dňa ......................................

.................................................
objednávateľ
Ing. Ján Blcháč PhD.,
predseda predstavenstva

.................................................
objednávateľ
Ing. Michal Beňo
podpredseda predstavenstva

........................................................
dodávateľ
Jaroslav Hric
riaditeľ Múzea Janka Kráľa

