Rámcová zmluva o spolupráci MIK-2019-17 uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka: (ďalej len „Zmluva")
Článok I.
Zmluvné strany
Obchodné měno:

Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:
1C DPH:
Právna forma:

Městská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86
Ing. Lucia Pitoňáková
42381193
2024097372

NiejeplatcaDPH
příspěvková organizácia města

(ďalej len „MIK Poprad" v príslušnom gramatíckom tvare )
Obchodné měno:

Horský film Poprad, n.f.

Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:

Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad 058 Ol

1C DPH:
Právna forma:

Maria Mámor

31949517
2020676229
SK2020676229
Neinvestičný fond

(ďalej len „RIF Poprad" v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvárajú tuto Zmluvu o spolupráci.
Clánok II.

Předmět omluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Zmluvných stráň při organizácii XXVII. ročníka
Medzinárodného festivalu horských filmov, usporiadaného v Kině Tatran, Námestie sv. Egídia
43/86, Poprad, ktoré je prevádzkou MIK Poprad.

Článok III.
Povinnosti zmluvných stráň
l) MIK Poprad sa zavazuje:

- zabezpečiť predpredaj vstupeniek a predaj vstupeniek na mieste,
- propagovat' MFHF na tlačených a elektronických materiáloch kina Tatran,

- technicky a personálně zabezpečit' školské projekcie a projekcie vybraných filmových blokov
počas konania festivalu MFHF,

- spolupracovat' při dramaturgu a organizácii projekcií, prednášok a sprievodných podujatí pocas
konania festivalu MFHF.

2) HF Poprad sa zavazuje:

- zabezpečit' filmy pre školské projekcie a projekcie vybraných filmových blokov,
- využívat' priestory prevádzky kina Tatran v súlade s bezpečnostnými predpismi a zásadami

ť

/
..i

ochrany zdravia, respektovat' nočný kl'ud,

- konzultovat organizačně a technické podmienky s vedením kina Tatran a respektovat' případné
obmedzenia zo strany vedenia,

- iniciovat', tvoriť a organizačně zabezpečovať sprievodné podujatia /',vyšujúce atraktivitu a pestrosť
programovej ponuky kina Tatran,

- poskytnúť priestor pre propagáciu kina Tatran na mieste konania XXVII. MFHF na Mest.skom
úřade v Poprade,

- spolupracovat' při tvorbě a rozšiřovaní ponuky kultúrno-spoločenských podujatí kina Tatran v
oblasti kinematografie.
Článok IV.
Finančně plnenie

l) Po ukončení festivalu MFHF vygeneruje kino Tatran vyúčtovanie celkových hrubých iržieb za
vstupenky na festival v predajnom systéme Ticketware a poskytne ho HF Poprad za účelorn
vystavenia odberateťskej faktury.

2) Podiel MIK Poprad 7. hruběj tržby je vo výške 300€. Zvyšná časť hruběj tržby je podiclom I-I17
Poprad,

3) HF Poprad na základe vyúčtovania vystaví odberateFskú fakturu ako daňový doklad na sumu
svojho podielu z hruběj tržby podFa bodu 2. Predmetom faktury bude podiel z hrubých tržieb 7.a
vstupenky na festival MFHF na základe Zmluvy o spolupráci (č, MIK-2019-17).
4) MIK Poprad sa zavazuje uhradit' fakturovaný podiel x hrubých tržieb na účet IIF Poprad v leháte
splatnosti - do 14 kalendárnych dní.
Článok V.
Závěrečné ustanovenia

l) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v Slovenskům jazyku s platnosťou originálu,
z kterých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

2) Změnit' alebo doplniť zmluvu možu zmluvné strany iba za súhlasu oboch zmluvných stráň, a to
formou písemných dodatkov, ktoré budu vzostupne číslované, výslovné vyhlášené za dodatok tejto
zmluvy a podpísané oprávněnými zástupcami zmluvných stráň.

3) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznami.li s obsahom tejto zmluvy a zároveň vyhlasujú, /,e
bola uzatvorená na základe vzájomnej slobodnej vole oboch zmluvných stráň, nie v tiesni, ani za
nápadné nevýhodných podmienok.

4) Zmluvaje platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na internetovej stránke MIK Poprad.
VPopradel.10.2019
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