Rámcová zmluva o spolupráci MIK-2020-01 uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka: (ďalej len „Zmluva(<)
Článok I.
Zmluvné strany

Obchodné měno: Městská informačná kancelária Poprad
Sídlo:
Námestie sv. Egídia 43/86
Ing. Lucia Pitoňáková
Zastúpenie:
IČO:
DIČ:

1C DPH:
Právna forma:

42381193
2024097372
NiejeplatcaDPH
příspěvková organizácia města

(ďalej len „MIK Poprad" v príslušnom gramatickom tvare)

Obchodné měno:

OZ Cestou necestou

Sídlo:
Zastúpenie;
IČO:
DIČ:
1C DPH;

Drotárska cesta 1470/4, 81102 Bratislava
Michal Knitl
42270880
2023783289
NiejeplatcaDPH

Právna forma:

občianske združenie

(ďalej len „OZ CN" v príslušnom gramatickom t^are)
uzatvárajú tuto Zmluvu o spolupráci.
Článok II.
Předmět zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných stráň při organizácii festivalu Cestou necestou
(ďalej len „festival"), usporiadaného opakované v priebehu roka v Kině Tatran, Námestie sv.
Egídia 43/86, Poprad, ktoré je prevádzkou MIK Poprad,
Článok III.
Povinnosti zmluvných stráň

l) MIK Poprad sa zavazuje:
- zabezpečit' predpredaj vstupeniek a predaj vstupeniek na mieste,

- propagovat' OZ CN na tlačených a elektronických materiáloch kina Tatran,

- technicky a'<p&ísoí:láln&'íatí^pťpi^.p^ojekcie přednášek počas konania festivalu Cestou necestou,
ako aj servisné.služfay.po jeho ukončení

- spolupracovat' pn dramaturgií a organizácii projekcií, prednások a sprievodných podujatí počas
konania festivalu Cestou necestou, ' '
2) OZ CN sa zavazuje:

- zabezpečit prezentuj úcich a podklady k ich přednáškám,

- využívat' pnestory prevádzky kina Tatran v súlade s bezpečnostnými predpismi a zásadami

ochrany zdravia, rešpektovať nočný kl'ud,

- konzultovat' organizačně a technické podmienky s vedením kina Tatran a respektovat' případné
- iniciovat, tvoriť a organizačně zabezpečovať sprievodné podujatia zvyšujúce atraktivitu a pestrost'
programovej ponuky kina Tatran,
obmedzenia zo strany vedenia,

- poskytnut' propagačně materiály k festivalu.
Clánok IV.

Finančně plnenie

l) Vstupné na festival určuje OZ CN pře každý termín projekcie zvlášť.

2) Po ukončení festivalu vygeneruje kino Tatran vyúčtovanie celkových hmbých trží eb za
vstupenky na festival v predajnom systéme Ticketware a poskytne ho OZ CN za účelom vystavenia
odberatel'skej faktury.
3) Podiel MIK Poprad je 1€ z každej predanej vstupenky. Zvyšná časť hruběj tržby je podielom OZ
CN,
4) OZ CN na základe vyúčtovania vystaví odberatel'sku fakturu ako daňový doklad na sumu svojho
podielu z hruběj tržby podl'a bodu 2, Predmetom faktury bude podiel z hmbých tržieb za vstupenky
na festival Cestou necestou so špecifikáciou termínu jeho usporiadania na základe Zmluvy o
spolupráci (č. MIK-2020-01).
5) MIK Poprad sa zavazuje uhradit' fakturovaný podiel z hrubých tržieb na účet OZ CN v leháte
splatnosti - do 14 kalendárnych dní.
ČlánokV.
Závěrečné ustanovenia

l) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch v slovenskom jazyku s platnosťou originálu,

z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

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

3) Zmluvné strany potvrdzuju, že saoboznámili s'oBsaHom tejto zmlúvy a zároveň" vylTlásujú, že
bola uzatvorená na základe vzájomnej slobodnej vole oboch zmluvných stráň, nie v tiesni, ani za
nápadné nevýhodných podmienok.
4) Zmluva je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni

jej zverejnenia na internetovej stránke MIK Poprad.
VPoprade20.1,2020
ská informaéná kancolária Poprad

c^

^

. Nám. sv.Egfdia 43/86
058 01 Poprad

•^ ^\381'193, DIČ: 2024097372
'TBI:/Í=F)X: +421 52. 77 21 394

]^g. Lucia Pitoňáková

OZ Cestoyliec^six,,
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^^^^Břatislava
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Zapínaná v Registri c(z-MV SR"
Michal Knitl

