
Rámcová zmluva o spolupráci MIK-2017- /"řuzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka: (d'alej len ,,Zmluva")

Článok I.
Zmluvné strany

Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpenie :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mestská iiiformačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86
Ing. Lucia Pitoňáková
42381193
2024097372
SK2024097372

príspevková organizácia mesta
VUB, a.s.
SK14 0200 0000 0033 0415 0853

(d'alej len ,,MIK Poprad" v príslušnom gramatickom nrare )

Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma:

Bankové spojenie:
Číslo účtuJ

Dirty Harry Agency s.r.o.
Dominika Tatarku 323/10 05801 Poprad
Juraj Iždinský
46016015
2023209584

nie sme platca DPH
spoločnost s ručením obinedzeným
FIO Banka
SK98 8330 0000 0024 0062 2035

(d'alej len ,.DH Agency" v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci.

Článok II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Zmluvných strán pri premietaniach a sprievodných
podujatiach organizovaných pod značkou Filmový klub Drsného Haríyho 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 zavázuie:
- spolupracovat' pri dramaturgii a organizácii projekcií pod značkou Filmový klub Drsného

Harrylio
- propagovat' DH Agency na tlačených a elektronických materiáloch k podujatiam Fihnového

klubu Drsného Harryho,
- vyplatit" 50% podiel z čistého zisku (po odvedení požičovného, poplatkoch Soze a AVF) na účet

DH Agency,



2) Dirty Harry Agency sa zav;ázuje:
- využívat' priestory prevádzky kina Tatran v súlade s bezpečnostnými predpismi a zásadami
ochrany zdravia,
- iniciovat', tvorita a organizačne zabezpečovat' sprievodné podujatia zvyšujúce atraktivitu a pestrost'
programovej ponuky kina Tatran,
- propagovat' kino Tatran na tlačených a elektronických materiáloch k podujatiam DH Agency,
- spolupracovať pri tvorbe a rozširovaní ponuky kultúrno-spoločenských poduiatí kina Tatran v
oblasti kinematografie.

Článok V.
Závereěné ustanovenia

1 ) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2 ) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnost'ou originálu,
z ktorých každá strana obdíží po jednom vyhotovení.

2) Zmenit' alebo doplniť zmluvu móžu zmluvné strany iba za súhlasu oboch zmluvných strán, a to
foii'nou písomných dodatkov, ktoré budú vzostupne číslované, výslovne vyhlásené za dodatok tejto
zmluvy a podpísané oprávnenými zástupcami zníluvných strán.

3) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a zároveň vyhlasu.iú, že
bola uzatvorená na základe vzájomnej slobodnej v61e oboch zmluvných strán, nie v tiesni, ani za
nápadne nevýhodiiých podmienok.

4) Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasleduiúcim po dni
jej zverejnenia na internetoví?j stránke MIK Poprad.
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