Zmluva o spolupráci
č. 07/11/2019
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2./ úplného znenia Obchodného
zákonníka (ďalej len ,,OZ´´)

I.
Zmluvné strany
Obchodné meno (názov): Business Art Production s.r.o.:
Sídlo: Galvaniho 12/B, Bratislava - mestská časť Ružinov , 821 04
IČO: 48 157 911
konajúca osoba: Peter Jancura, konateľ spoločnosti
Zapísaný: okr.súd Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 31809/R
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK0583300000002201511033
(„účastník 1)
a
Obchodné meno (názov): Mestské kultúrne stredisko
Zastúpená: Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka
Sídlo: Gorkého 1, 066 01 Humenné
IČO: 00351865
DIČ: 2021174012
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: 731532/0200
IBAN: SK9102000000000000731532
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Matuškovičová
Nie sme platcami DPH!
(ďalej len ,,účastník 2)

II.
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy sa účastník 1 a účastník 2 zaväzujú zrealizovať premietanie
filmu Šepoty a to za dodržania týchto konkrétnych podmienok:
Názov filmového predstavenia: Šepoty
Miesto konania kino Fajn Humenné
Termín konania: 13.11. 2019 a 15. 11. 2019 o 18.00 hod.

III.
Cena a platobné podmienky
1. Účastník 1 a účastník 2 sa dohodli na rozdelení vstupného 60% pre účastníka 1 a
40% pre účastníka 2 na základe vzájomného vyúčtovania a faktúry vystavenej
účastníkom 1, ktorá bude spĺňať všetky náležitosti.
2. Cena vstupenky na predstavenie je 4.- €

.
IV.
Práva a povinnosti účastníka 2
1. Účastník 2 je povinný zabezpečiť pre realizáciu premietania filmu Šepoty sálu kina Fajn v
čase od 17:00 do 19:00 hod.
2. Na premietanie filmu je účastník 2 povinný zabezpečiť dostatočný počet usporiadateľov.
3. K uskutočneniu predstavení je účastník 2 povinný zabezpečiť tlač vstupeniek, projektor a
ozvučenie podľa požiadaviek k premietaniu filmu .
4. .Účastník 2 zabezpečí tlač a predpredaj vstupeniek, ako aj ich predaj pred samotným
premietaním.
5. Prípadné ďalšie technické podmienky, nevyhnutné k uskutočneniu predstavenia, budú
obsahom osobitnej listiny, tvoriacej nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

V.
Práva a povinnosti účastníka 1
1. Účastník 1 je povinný dodať film Šepoty v zodpovedajúcej kvalite a vo formáte DVD

alebo BR.
2. Účastník 1 nahlási a vysporiada autorské práva potrebné k premietaniu filmu.
3. Dodá propagačný materiál v elektronickej podobe na stránku PKO.

VI.
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy
1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany
oprávnené od zmluvy odstúpiť.
2. Táto zmluva nadobúda platnosť obojstranného podpísania zmluvných strán
a účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

3. Zmeny a doplnky možno vykonať len na základe vzájomnej dohody dodávateľa
a odberateľa
a usporiadateľa,
a to
písomne
vo
forme
dodatkov.
4. Účastník 1 súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovej stránke účastníka 2
v zmysle zákona 546/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom
podpísaní
dostane
každá
zmluvná
strana
po
jednom
výtlačku.
6. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite
a zrozumiteľne prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní
a schválení na znak súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali.

V Prešove,

Účastník 1

V Humennom,

Účastník 2

