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Rámcová zmluva o spolupráci
č. 3/2019

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 0bchodného zákonníka: (d'alej len ,,Zmluva")
medzi zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpenie :
IČO:
IČ DPH:
Právna forma:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Mestská informaěná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86
Ing, Lucia Pitoňáková
42381193
20240973 72

príspevková organizácia mesta
ÝÚB, a.s.
SK66 0200 0000 0033 041'

(d'alej len ,,Partner" v príslušnom gramatickom tvare )

Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpenie:
IČO:
IČ DPH:
Právna forma:

Bankové spojenie:
Číslo účtuJ

Forum Poprad, a.s.
Ventúrska 12, 811 0l Bratislava
Ing. Zuzana Maliková, PhD.
36732117
SK 2022319365

Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, Vložka číslo: 6865/B
Všeobecná úverová banka, a,s.
321 5535 7

(d'alej len ,,Forum Poprad" v príslušnom gramatickom tvare)

uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci.

Článok II.
Predmet zmluvy

1) Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie vzájomných dlhodobých služieb za účelom propagácie a
prezentácie obidvoch zmluvných strán v rámci ich základných činnosti a poskytovaných služieb.

Článok III.
Doba plnenia

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 1 .4.2019 do 31 .12.2019

2) Zmluvné strany sa zavázujú všetky činnosti dojednané v tejto Zmluve zrealizovat' najneskór do 2
týždňov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
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Článok IV.
Povinnosti zmluvných strán

1) Forum Poprad sa zavázuje k zaisteniu nasledujúcich činnostÍ:
Zabezpečenie prezentácie PARTNERA na reklamných plochách počas celej doby platnosti tejto

zml uvy :
LED obrazovka (3.poschodie) - reklamný čas na dynamický/ statický spot (30 sekúnd -
frekvencia za hodinu 2 krát)
LED obrazovky (1 .poschodie) - reklamný čas na dynamický/statický spot (30 sekúnd - frekvencia
za hodinu 2 krát)
Umiestnenie letákov Kina Tatran na infopulte vo formáte maximálne A5
Umiestnenie mesačného plagátu kiiia Tatran vo formáte A2 vo výt'ahoch OC Forum Poprad (v
prípade vol'iíých pozícií)
Zdieranie programu kina Tatran na sociálnej sieti a na vlastnej internetovej stránke (zaradenie do
časového harmonogramu FB si určuje FORUM )
Propagácia Kina Tatran v rámci sút'aží o lístky na predstavenia prostredníctvom FB profilu Forum
Poprad

2) Mestská informačná kancelária Poprad sa zavázuje k zaisteniu nasledujúcich činnosti:

Zabezpečenie prezentácie FORUM POPRAD na reklarnných plochách počas celej doby platnosti tejto
zmluvy:

Prezentáciu spotu OC Fomm Poprad v dÍžke 42 s pred každým premietaním filmu v kine Tatran
(výrobu spotu zabezpečí OC Forum)
Umiestnenie letákov OC Forum v priestoroch foyer kina, v priestore MIK, na infopointe na
železničnej stanici
Umiestnenie roll-up banneru, resp. obdobného banneru v priestoroch kina
Poskytovanie vstupeniek na filmové predstavenia do sút'aží organizovaných v spolupráci s OC
Forum Poprad + propagácia sút'aží na socialnej sieti Facebook a na vlastnej internetovej stránke
Umiestnenie loga OC Forum s preklikom na webstránku www.forumpoprad.sk na internetovej
stránke VisitPoprad.sk a taktiež na internetovej stránke KinoTatran.sk
Umiestnenie loga OC Forum na letáky, plagáty a propagačiié materiály kina Tatran, ktoré sú
pravidelne distribuované na výlepné miesta v meste Poprad a okolitých obciach
Zdiel'anie aktuálnych podujatí OC Forum Poprad na sociálnej sieti a na internetovej stránke
www. V'isitpoprad.s3

3) Zmluvné strany si vyhradzujú právo od tejto Zmluvy odstúpit' v prípade hrubého porušenia Zmluvy, a
to kedykorvek po podpise tejto Zmluvy až po zahájenie akcie uvedenej v článku IV. Tejto Zmluvy.
Odstúpenie je účinné doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej strany.

Článok V.
Zásady spolupráce

Zmluvné strany se zavázujú, že:
a) budú zodpovedne plnit' tie činnosti, ku ktorých zaisteniu sa zaviazali touto zmluvou,
b) budú všetky zmeny akcie realizovat' po vzájomnej dohode a odsúhlasení, písomným dodatkom

k te3to zmluve,
c) budú operatívne riešit' všetky zmeny, ktoré nastanú v priebehu prípravy a realizácie akcie,
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d) každá zo zmluvných strán si zaistí výrobu vlastných propagačných materiálov na svoje vlastné
náklady.e) všetky predmety, či iné podklady dodané druhou zmluvnop stranou podl'a tejto Zmluvy využijú
výhradne za podmienok a na účely tejto Zmluvy, pokial' sa obe strany nedohodnú inak.

í) na požiadanie druhej Zmluvnej strany predložit" dokumentáciu preukazujúcu poskytnutia
spolupráce v zmysle tejto Zn'iluvy

Článok VI.
Cena g fakturácia

I) Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodlina odmene pre Forum Poprad za prenájom Predmetu podnájmu v zmysle bodu 1 článku 4 tejtoZmluvy vo výške, 2 500€ (slovom: dvetisíc pát'sto eur) s DPH (d'alej ako ,,Nájomné"). V ceneNájomného sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím Predmetu podnájmu. Forum Popradťičtuje k Nájomnému vzmysle tohto bodu Zmluvy daň zpridanej hodnoty vzmysle platných
právnych predpisov.

2) Forum Poprad doručí za poskytnuté plnenia v zmysle článku 2 tejto Zmluvy Partnerovi faklúrunajneskór do 30.04.20 19. Faktúra je splatná v lehote 30 dní od doručenia faktúry Partnerovi.
3) Zmluvné strany sa v súlade so zák. č. l8/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli iiaodplate za prenájom Predmetu podnájnm Partnera v zmysle bodu 2 článku 4 tejto Zmluvy vo výške2 500€ (slovom: dvetisíc pát'sto eur) bez DPH (d'alej ako ,,Odplata"). V Odplate sú zahrnuté všetkynáklady Partnera súvisiace sposkytnutím Predmetu podnájmu. Partner účtuje k Odplate daň

z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.
4) Partner domčí Forum-u Poprad faktúru najneskór do 30.04.2019. Faktúra je splatná v lehote 30 dní

od doručenia faktúry Forum-u Poprad.

5) Zmluvné strany sa dohodli na vzájomiiom započítaní vzniknutých pohradávok v zmysle tolito
článku.

6) Na vystavených faktúrach bude rovnako uvedené číslo tejto zmluvy.
7) Miesto pre zasielanie faktúry zo strany Partnera je: Forum Poprad - Správa centra, Námestie sv.

Egídia 3290/124, 058 0l Poprad.

Miesto pre zasielanie faktúry zo strany Forum-u Poprad je: Mestská informačná kancelária Poprad,
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 0l Poprad

Článok VI.
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, že osoby určeiié ku komunikácii vo veciach týkajúcich sa tejto zmluvy sú:
za Fomm Poprad:
Ing. Zuzana Maliková, PhD. (z ? . ?ova@forurqpoprad.sk".,
Mgr.PetraKrchová(p<;?????????? @jq;urppoprg4,sg.'
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Zg Partnera

Ing.LuciaPitoňáková(r,,,l(a,visitpoprad.sk,tel:0910890: )
Mgr. L'ubomíra Olejárová (k ?(Qvisitpoprad.sk, tel. 0910 890 ( )

Článok VII.
Závereěné 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 móžu 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 vóle oboch zmluvných 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 slránke Partnera.

5) Doručovanie pre účely Zmluvy sa vykonáva a považu.je za platne a účinne vykonané vtedy, ak sa
doručuje na poslednú znárrui adresu sídla zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa adresa
sídla touto zi'nluvnou stranou písomne oznámená (prfpadne vyplýva zo vzájomnej korešpondencie
alebo zmluvných dokladov ako posledná). Obe Zmluvné strany sa zavázujú vzájomne si písomne
oznamovat' zmenu adresy sídla bez zbytočného odkladu.

Partner
Mestská ínformačná kanceMría Popraí,
(i Nám. sv. Egídia 43/86

058 0l Poi
IčOl j!:? :3ei í93, oič; fioog

Tíil./!"ax: *421 S2al7 2'l %4 S

Ing. Lucia Pitoňáková

'tl

'l
Forum Poprad

/

Ing. Zuzana Maliková, PhD.
(na základe plnej moci)

Dátum podpisu dokumentu: j'i s :í r:9 Dátum podpisu dokumentu: 4 t mM 9
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