
Poskytovateľ:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
nTr·

Dodávateľ:

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

Č.j.: ~ ~O (,2022/0K

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY

Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
zastúpené Marekom Hattasom, primátorom mesta Nitry
Slovenská sporiteľňa a. s.
SK04 0900 0000 00502800 1139
308307
SK2021102853
'")()'") 1 1 ()'")\("~

a

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre
zastúpený doc. PhDr. Matejom Ruttkayom, CSc, riaditeľom
Akademická 2, 949 21 Nitra
Štátna pokladnica-
SK68 81800000007000668598
00166723
2021246656

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci:

Článok 2
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na príprave a realizácii podujatia:
výstava Návraty ku koreňom - Archeológia k počiatkom našej národnej kultúry
v budove Synagógy v Nitre.

Článok 3
MIESTO A ČAS PLNENIA

1. Výstava sa uskutoční v termíne od 1. júla 2022 do 15. septembra 2022 v Synagóge,
koncertnej a výstavnej sieni mesta Nitry, ul. Pri synagóge. Vernisáž sa uskutoční 3. júla
2022 o 16.00 hod. taktiež v budove Synagógy.

Článok 4
ZÁVÄZKY ZMLUVNÝCH STRÁN

Mesto Nitra sa ako poskytovateľ zaväzuje:
1. bezplatne poskytnúť koncertné a výstavné priestory, vrátane technického zariadenia,
2. počas inštalácie, demontáže a vernisáže zabezpečí prítomnosť zodpovednej osoby

podľa predpisov o požiarnej ochrane,
3. uviesť Archeologický ústav SAV na propagačných materiáloch.
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Archeologický ústav SAV v Nitre sa ako dodávateľ zaväzuje:
l. v prípadných materiáloch uviesť Mesto Nitra ako spoluusporiadateľa podujatia,
2. zabezpečiť zostavenie súboru vystavovaných artefaktov a ich odbornú inštaláciu,
3. zabezpečiť zo strany organizačno-technického štábu dodržiavanie Organizačného

poriadku Synagógy a pokynov správcu alebo prevádzkara Synagógy počas prípravy,
vernisáže a realizácie výstavy. Priestor pred Synagógou môže dodávateľ použiť výlučne
na státie vozidiel na čas nevyhnutne potrebný za účelom vyloženia a naloženia
materiálu, nie je oprávnený použiť ho na parkovanie.

4. zabezpečiť, aby pri inštalácii a demontáži výstavy nevznikli Mestu Nitra na majetku
škody, rešpektujúc záväzné predpisy PO a bezpečnosti pri práci,

5. ak vzniká táto povinnosť, oznámiť podujatie a úhradu stanovených poplatkov
autorským spoločnostiam (SOZA, LIT A a pod.)

6. dodržiavať aktuálne opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre
a nariadenia Vlády SR.

Článok 5
UKONČENIE ZMLUVY

l. Zmluvné strany sa dohodli, že pred uskutočnením podujatia môže byť zmluva ukončená
nasledovnými spôsobmi:

a) písomnou dohodou zmluvných strán;
b) odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán od zmluvy v prípade pôsobenia

vyššej moci (živelné pohromy, katastrofy, vojnové stavy, choroby, úrazy, úmrtie
v rodine, ktoré budú hodnoverne preukázané poskytovateľovi a ktoré objektívne
neumožňujú realizáciu podujatia vôbec alebo bez podstatného zníženia kvality
vystúpenia a pod.). Za dôvod odstúpenia od zmluvy nemožno považovať malý
záujem.

2. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinky okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane. Pre doručovanie je možné použiť prostriedky poštovej služby, resp. osobné
doručenie a v prípade naliehavej situácie aj prostriedky elektronickej pošty, telefonickej
služby a SMS správy. Oznámenie o odstúpení sa považuje za doručené okamihom, keď
druhá strana nadobudla možnosť sa s odstúpením oboznámiť.

Článok 6
OSOBITNÉ DOJEDNANIE

l. Archeologický ústav SAV v Nitre a Mesto Nitra povoľujú snímanie (fotografovanie
alalebo filmovanie) výstavy na propagačné a dokumentačné účely.

2. Podujatie je určené širokej verejnosti, v deň vernisáže a počas slávností Nitra, milá Nitra
2022 vstup voľný, inak vstupné v zmysle platného cenníka synagógy.

Článok 7
ZÁ VEREČ É USTANOVE IA

l. Všetky zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné len formou písomných a očíslovaných
dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvaje vyhotovená v 3 exemplároch, pričom 2 exempláre zmluvy obdrží Mesto Nitra
a l exemplár Archeologický ústav SAV v Nitre.

3. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení
a) mesto zverejní v Centrálnom registri zmlúv alebo
b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia,
môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.



4. Zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády

5. SR v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
6. predpisov. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom túto zmluvu podpisujú.

V Nitre, dňa ....2~!.JQNJQ11

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc
riaditeľ AÚ SAV v Nitre

ARCHEOLOGICKY ÚSTAV
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED v. v.1.

Akademická 2
949 21 NITRA (8)


