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Rámcová zmluva o spolupráci MIK-2017-21 uzatvorená 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 informačná kancelária Poprad
Námestie SV. Egídia 43/86
Ing. Lucia Pitoňáková
42381193
2024097372

Nie je platca DPH
príspevková organizácia mesta
VUB, a.s.
SK14 0200 0000 0033 0415 0853

(d'alej len ,,MIK Poprad" v príslušnom gramatickom tvare )
Obchodné meno:
Sídlo:

ZastÚpenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Občianske združenie- Lepšie miesto pre život
Stavbárska 3627/1, Poprade 058 0l
Ing. Marek Michalko
45 785 619
2120159085

Nie je platca DPH

Právna forma:

Občianske združenie

Bankové spojenie:

SLSP, a.s.

Číslo účtu:

SK980900000000511071S712

(d'alej len ,,oz" v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci.

Článok II.

Predmet zmluvy
Predmetom tejto zinluvy je spolupráca Zmluvných strán pri organizácii festivalu PAFFCon,
usporiadaného v Kine Tatran v dňoch 28.-29.10.2017, Námestie sv. Egídia 43/86, Poprad, ktoré je
prevádzkou MIK Poprad.

Článok III.
Povinnosti zmluvných strán

1) Mestská informačná kancelária Poprad (MIK Poprad) sa zavázuje:
- zabezpečit' predpredaj vstupeniek a predaj vstupeniek na mieste bezodplatne,
- propagovat' festival PAFFCon na tlačených a elektronických materiáloch kina Tatran,
- zabezpečit' projekciu vopred vybraného filmu počas konania festivalu PAFFCon bezodplatne
- spolupracovat' pri dramaturgii a organizácii projekcií, prednášok a sprievodných podujatí počas
konania festivalu PAFFCon.
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' 2) 02 sa zavázuje:

- zabezpečit" realizáciu jednotlivých prednášok a besied, interaktívnych zón a partnerských
prezentácií po personálnej ako aj technickej stránke,

- využívat' priestory prevádzky kina Tatran v súlade s bezpečnostnými predpismi a zásadami
ochrany zdravia, rešpektovat' nočný krud,

- konzultovať organizačné a technické podmienky s vedením kina Tatran a rešpektovat' prípadné
obmedzenia zo strany vedenia MIK a kina Tatran,

- iniciovať, tvorit' a organizačne zabezpečovat' sprievodné podujatia zvyšujúce atraktivitu a pestrosť
programovej ponuky kina Tatran,

- propagovat' kino Tatran na tlačených a elektronických materiáloch k festivalu PAFFCon,
- spolupracovat' pri tvorbe a rozširovaní ponuky kultúrno-spoločenských podujatí kina Tatran v
oblasti kinematografie.
Článok IV.
Finančné plnenie

1) Po ukončení festivalu PAFFCon vygeneruje kino Tatran vyúčtovanie celkových hrubých tržieb za
vstupenky na festival v predajnom systéme Ticketware a poskytne ho 02 za účelom vystavenia
odberatel'skej faktúry.

2) 02 na základe vyúčtovania vystaví odberatel'skú faktúru ako daňový doklad v sume 50% z
celkovej hrubej tržby. Predmetom faktúry bude 50%-ný podiel z hrubých tržieb za vstupenky na
festival PAFFCon (28.-29.10.2017) na základe Zmluvy o spolupráci (č. MIK-2017-21).
3) MIK Poprad sa zavázuje uhradit' 50%-ný podiel z hrubých tržieb na účet 02 v lehote splatnosti
- do 14 kalendárnych dní.
Článok V.
ZávereČné ustanovenia

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

2) Zmenit' alebo doplnit' zmluvu m6žu zmluvné strany iba za súhlasu oboch zmluvných strán, a to
formou písomných dodatkov, ktoré budú vzostupne číslované, výslovne vyhlásené za dodatok tejto
zmluvy a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

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

4) Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na internetovej stránke MIK Poprad.
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Ing. Lucia Pitoňáková (

Ing. Marek Michalko

riaditel'ka MIK Poprad

predseda 02 Lepšie miesto pre život

