MK-7/2014/M

Zmluva o spolupráci
uzatvorená v súlade s ustanovením § 262 ods. 2 v spojení s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva o spolupráci“)

Článok I
Zmluvné strany

Dodávateľ:
Ministerstvo kultúry SR
štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:

Mgr. Marek Maďarič, minister kultúry
Nám. SNP č. 33, 811 01 Bratislava
001 651 82
Štátna pokladnica
7000071652/8180
Mgr. art. Koloman Galbavý

(ďalej len „ministerstvo“)
a
Objednávateľ:
Ateliér 007, s. r. o.
štatutárny orgán:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba:

Akad. mal. Vladimír Chovan
Delená 7, Bratislava 841 07
45 312 958

Akad. mal. Vladimír Chovan

(ďalej len „objednávateľ”)
(ministerstvo a objednávateľ spoločne ďalej označovaní aj ako „zmluvné strany“)

Článok II
Preambula
1.
Ministerstvo vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto
zmluve o spolupráci, je oprávnené túto zmluvu o spolupráci uzavrieť a riadne plniť z nej

vyplývajúce záväzky.
2.
Objednávateľ vyhlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky uvedené v tejto
zmluve o spolupráci, má právnu subjektivitu, je oprávnený túto zmluvu o spolupráci uzavrieť
a riadne plniť z nej vyplývajúce záväzky vrátane oprávnenia disponovať
so všetkými predmetmi, ktoré budú použité na účely súvisiace s touto zmluvou o spolupráci.

Článok III
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy o spolupráci je záväzok zmluvných strán spolupracovať
vo vymedzenom rozsahu pri realizovaní výstavy „CZECH PRESS PHOTO“ vrátane jej
otvorenia (vernisáže) (ďalej len „výstava“).

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.
Ministerstvo sa počas trvania zmluvy podľa článku V bod 1 tejto zmluvy o spolupráci
zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na realizáciu výstavy uvedenej v článku III tejto zmluvy
o spolupráci nebytové priestory, ktoré sa nachádzajú v budove ministerstva na Nám. SNP
č. 33 v Bratislave, zapísanej na LV č. 919 vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu
Bratislava, obec BA - m. č. Staré Mesto, k. ú. Staré Mesto ako stavba so súpis. č. 489,
postavená na parcele registra „C“ č. 75 o výmere 1353 m², druh pozemku: zastavané plochy
a nádvoria, popis stavby: stavba, a to konkrétne jej časť o výmere 549,4 m², v tom:
- spoločenský priestor (Dvorana, salóniky a výstavný priestor) o výmere 501,1 m²,
- technické priestory (komunikácia k soc. zariadeniam a bar)
o výmere 48,3 m².
- požiarne služby,
- upratovacie služby,
- dozor na výstave.
2.
Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu výstavy uvedenej v článku III tejto
zmluvy o spolupráci nasledujúcou činnosťou:
a) transportom zariadenia a predmetov výstavy – ich dovoz a odvoz do/z priestorov
špecifikovaných v bode 1 tohto článku vrátane inštalácie a demontáže výstavy,
b) odborným dohľadom nad realizáciou výstavy vrátane jej koordinácie,
c) propagáciou výstavy (tlač a distribúcia pozvánok na výstavu vrátane oznamu
o uskutočnení výstavy v médiách formou tlačovej správy), pričom sa zaväzuje
vo všetkých mediálnych výstupoch uvádzať v rovnakom rozsahu názov a logo
objednávateľa a ministerstva,
3.
Objednávateľ sa zaväzuje, že bude priestory špecifikované v bode 1 tohto článku
chrániť pred ich poškodením, nadmerným opotrebovaním alebo zničením a nebude ich
znehodnocovať nedostatočnou údržbou.

4.
Objednávateľ vyhlasuje, že počas príprav a celého trvania výstavy preberá na seba
všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej obrany a ochrany pred požiarmi ako aj
vnútorné predpisy ministerstva, s ktorými ho ministerstvo oboznámi pri podpise tejto zmluvy
o spolupráci, pričom je povinné tieto predpisy ako aj vnútorné predpisy ministerstva
dodržiavať a plnenie všetkých povinností z nich vyplývajúce zabezpečiť. Objednávateľ určí
konkrétnu osobu, ktorá bude zodpovedná za dodržiavanie týchto predpisov. Touto osobou je
Marián Pauer, kurátor výstavy.
5.
Objednávateľ sa zaväzuje umožniť ministerstvu prístup do priestorov špecifikovaných
v bode 1 tohto článku za účelom kontroly dodržiavania záväzkov centra vyplývajúcich
z ustanovení tejto zmluvy o spolupráci.
6.
Objednávateľ vyhlasuje, že preberá zodpovednosť za zariadenia a predmety výstavy,
prípadne za iný majetok, ktorý vnesie do priestorov špecifikovaných v bode 1 tohto článku.
Ministerstvo vyhlasuje, že za krádež, odcudzenie, poškodenie, stratu a zničenie zariadenia
a predmetov výstavy, prípadne iného centrom vneseného majetku do priestorov
špecifikovaných v bode 1 tohto článku nezodpovedá.
7.
Objednávateľ vyhlasuje, že plne zodpovedá ministerstvu za škodu, ktorá vznikne
v priestoroch špecifikovaných v bode 1 tohto článku počas trvania tejto zmluvy o spolupráci,
ako aj za škodu, ktorú zaviní zamestnanec objednávateľa alebo aj tretia osoba, ktorá sa
v priestoroch špecifikovaných v bode 1 tohto článku zdržiava s vedomím objednávateľa.
Za takúto osobu sa považuje aj návštevník výstavy. Ak dôjde k vzniku škody, je objednávateľ
povinný uhradiť ministerstvu skutočnú škodu. Škoda sa uhrádza v peniazoch.
8.
Objednávateľ sa zaväzuje, že nevykoná žiadne zmeny v priestoroch špecifikovaných
v bode 1 tohto článku bez predchádzajúceho súhlasu ministerstva. Ak ich vykoná bez
predchádzajúceho súhlasu ministerstva, je povinné priestory špecifikované v bode 1 tohto
článku uviesť do pôvodného stavu.
9.
Objednávateľ nie je oprávnený prenechať priestory špecifikované v bode 1 tohto
článku do užívania tretím osobám.

Článok V
Trvanie zmluvy
1.
Táto zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu určitú, a to od
12.03.2014 do 31.03.2014 (vrátane).
2.

Harmonogram realizácie výstavy je nasledovný:
12.3. 2014
inštalácia výstavy
12. 3. 2014 o 18.00 hod. vernisáž výstavy, výstava,
30.-31. 3. 2014
demontáž výstavy.
Výstava bude otvorená utorok až nedeľu od 10:00 hod. do 18:00 hod.

3.
Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy o spolupráci iba z dôvodov
dohodnutých v tejto zmluve o spolupráci.

4.
Ktorákoľvek zmluvná strana môže odstúpiť od tejto zmluvy o spolupráci z dôvodu
podstatného porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou.
5.
Za podstatné porušenie záväzku sa považuje omeškanie zmluvnej strany
s akýmkoľvek plnením záväzku, ktorý si zmluvné strany dohodli v tejto zmluve o spolupráci.
Za podstatné porušenie záväzku sa nepovažuje omeškanie zmluvnej strany s akýmkoľvek
plnením záväzku, ktorý si zmluvné strany dohodli v tejto zmluve o spolupráci, ak povinná
zmluvná strana urobí nápravu v dodatočnej lehote, ktorú jej poskytne oprávnená zmluvná
strana v písomnom oznámení. Oprávnená zmluvná strana je povinná v písomnom oznámení
špecifikovať porušenie záväzku ktorého sa dovoláva, pričom dodatočná lehota na vykonanie
nápravy nesmie byť kratšia ako tri dni.

Článok VI
Finančné vyčíslenie vzájomne poskytnutého plnenia
1.
Hodnota plnenia, ktoré ministerstvo v zmysle článku IV bod 1 tejto zmluvy
o spolupráci poskytuje na účely realizácie výstavy predstavuje predpokladanú peňažnú sumu
vo výške 10.160,- € (slovom: desaťtisícjednostošesťdesiat eur). Hodnota plnenia, ktoré
objednávateľ v zmysle článku IV bodu 2 tejto zmluvy o spolupráci poskytuje na účely
realizácie výstavy predstavuje predpokladanú peňažnú sumu vo výške 10.160,- € (slovom:
desaťtisícjednostošesťdesiat eur).

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1.
Každá zmluvná strana je povinná vyvíjať činnosť na dosiahnutie predmetu tejto
zmluvy o spolupráci a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by splnenie predmetu tejto zmluvy
o spolupráci znemožnila alebo sťažila.
3.
Meniť alebo doplniť túto zmluvu o spolupráci je možné len písomne, formou
očíslovaného dodatku, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o spolupráci.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva o spolupráci a všetky vzťahy z nej
vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.
4.
Zmluva o spolupráci je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch. Pre ministerstvo sú
určené tri (3) rovnopisy a pre objednávateľa je určený jeden (1) rovnopis.
5.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu o spolupráci prečítali, jej obsahu porozumeli,
zmluva o spolupráci nebola uzatvorená za zvlášť nevýhodných podmienok, nebola uzatvorená
v tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
6.
Zmluva o spolupráci je platná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinná dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri
zmlúv v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964

Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.

V Bratislave, dňa......................

V Bratislave, dňa.............

Za ministerstvo:

Za objednávateľa:

.................................
Mgr. Marek Maďarič
minister kultúry

.......................................
Akad. mal. Vladimír Chovan
konateľ

