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Zmluva o spolupráci MIK-2016-46
uzatvorená v súlade s ustanovením * 51 Občianskeho zákonníka:
(d‘alej len „Zmluva o spolupráci“)

Článok I.
Zmluvně strany
Obchodně meno:
Sídlo:
Zastúpenie:

iČo:
IČ DPH:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mestská informačná kancelária Poprad
Námesde sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad
Ing. Lucia Pitoňáková, riaditeľka
42381193
2024097372
príspevková organizácia mesta
VÚB, as.
SK14 0200 0000 0033 0415 0853

ďalej len »MIK Poprad“ v príslušnom gramatickom tvare
Obchodně meno:
Sídlo:
Zastúpenie:
ICO:
Právna forma:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Občianske združenie Filmový klub Poprad
Kino Tatran, Námestie sv. Egídia 43, 058 OlPoprad
Mgr. Ľubomíra Olejárová, predsedníčka
50115405
Občianske združenie

d‘alej len „OZ FK Poprad“ v príslušnom gramatickom tvare;
spoločne ďalej len „Zrnluvné strany“
uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci.
Článok II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je vzájomná podpora a spolupráca Zmluvných strán predovšetkým pri
premietaniach a sprievodných podujatiach organizovaných OZ FK Poprad usporiadaných v Kine
Tatran, Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad, ktoré je prevádzkou MIK Poprad.
-

Článok III.
Povinnosti zmluvných strán
1) Mestská informačná kancelária Poprad (MIK Poprad) sa zaväzuje:
bezodplatne poskytnúť priestory prevádzky kina Tatran pre OZ FK Poprad na premietania filmov
uvádzaných pod označením Filmový klub a ďalšie sprievodné podujatia,
predávat‘ vstupenky na filmové predstavenia a sprievodné podujatia organizované OZ FK Poprad
bez nároku na províziu,
predávať členské preukazy Filmového klubu, ktoré poskytuje a distribuuje ASFK bez nároku na
províziu,
-

-

-

vyplatiť celú finančnú hotovosť, uttženú z predaja členských preukazov v hotovosti priamym
vkladom na účet ku dňu zúčtovania v určenom pomere, na základe fakturácie ASFK a OZ FK
Poprad,
poskytnúť reklamný priestor kina Tatran a MIK Poprad pre partnerov 07 FK Poprad; pričom OZ
FK Poprad nie je oprávnené priamo predávať daný reklamný priestor, avšak möže ho využit‘ na
recipročně pinenie, resp. zľavy z protislužby.
-

-

2) 07 FK Poprad sa zaväzuje:
využívať priestory prevádzky kina Tatran v súlade s bezpečnostnými predpismi a zásadami
ochrany zdravia,
iniciovať, tvoriť a organizačne zabezpečovat‘ sprievodné podujatia zvyšujúce atraktivim a pestrost‘
programovej ponuky kina Tatran,
propagovat‘ kino Tatran a MIK Poprad na tlačených materiáloch a v digitálnych marketingových
súboroch k podujatiam OZ FK Poprad,
poskytovat‘ voYné vstupenky na podujatia 07 FK Poprad pre účely marketingu klna Tatran,
spolupracovat‘ s kinom Tatran na dramaturgii a posky-tovať vedeniu kinu Tatran konzultácie k
programovej tvorbe,
spolupracovat‘ pri tvorbe a rozširovaní ponuky kultúrno-spoločenských podujatí kina Tatran v
oblasti kinematografie.
-

-

-

-

-

-

ČIánokIV.
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou origh~álu,
z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3) Zmeniť alebo doplniť zmluvu mažu zmluvně strany iba za súhlasu oboch zmluvných strán, a to
formou písomných dodatkov, ktoré budú vzostupne číslované a podpísané oprávnenými zástupcami
zmluvných strán.
4) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a zároveň vyhlasujú, že
bola uzatvorená na základe vzájomnej slobodnej völe oboch zmluvných strán, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodných podmienok.
5) Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim Po dni
jej zverejnenia na internetovej stránke MIK Poprad.
V Poprade 30.11.2016
Mesttk* ‚nÍormačná kance~iia PopJaQ
Poprad
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Ing. Lucia Pitóňáková
riaditeYka MIK Poprad
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Nám. iv. EgIdlalsas.
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OZ Filmový
klub Poprad
Čot 551154cl

Mgr. L‘kibomíra Olejárová
predsedníčka 07 FK Poprad

