9/2013
DOHODA
o vzájomnej spolupráci

zmluvné strany:
Organizátor:
Mesto Banská Štiavnica
Zastúpené
Sídlo
IČO
Bankové spojenie
Zodpovedná osoba
(ďalej Mesto)

: Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta
: Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
: 320 501
: VÚB, a.s. Žiar nad Hronom , číslo účtu: 14525422/0200
: Ing. Rastislav Marko, ved.ood.KŠaMK

a
Spoluorganizátor:
Zastúpené
Bydlisko
Rodné číslo:
Dátum narodenia

: Jiří Mládek
: Kyškovice 40 – Hamráček 413 01 Roudnice nad Labem
:
:

(ďalej Organizátor)
I.
Predmet.
Predmetom dohody je spolupráca zmluvných strán pri usporiadaní výstavy s názvom:
Fenomén Merkur. (ďalej len výstava)
Výstava a uskutoční vo výstavných priestoroch Kultúrneho centra mesta Banská Štiavnica,
vedeného na LV č.1 pre k. ú. Banská Štiavnica, ako stavba so súpisným číslom 177,postavená na
parcele číslo CKN 3922, ktorá je majetkom mesta.
Termín výstavy od 23.1.2013-24.6.2013.Výstava bude otvorená každý pracovný deň pondelok až
piatok od 08:00-15:30 hod.
Zmluva je uzatvorená na podklade ustanovení Zákona č. 116/90 Zb. v znení neskorších
predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v súlade
so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený
Mestu Banská Štiavnica v znení dodatku č. 1 prijatého uznesením MsZ č. 109/2012 zo dňa
22.8.2012.
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II.
Zabezpečenie výstavy
Organizátor bezplatne zabezpečí:
1.Výstavné priestory v Kultúrnom centre mesta Banská Štiavnica
2.Architektonické riešenie výstavy vrátane realizácie/stavba, inštalácia, reinštalácia výstavy/
3.Transport exponátov a ich sťahovanie z predchádzajúcej výstavy v Múzeu dopravy v Bratislave
do výstavnej miestnosti v KC mesta Banská Štiavnica
4.Služby spojené s prevádzkou výstavy, v čase prítomnosti návštevníkov / dohľad, pokladňa,
upratovanie, zabezpečené zamestnancami odd. KŠaMK/
Výstava bude otvorená vždy pri ohlásení návštevníkov v minimálnom počte dve osoby.
5.Návrh a výrobu propagačnej grafiky/plagáty/
6.Propagácia akcie na vlastnom webe a ostatných dostupných médiách/Štiavnické noviny,
Facebook, Vio TV/
7.rozposlanie pozvánok na zahájenie výstavy
8.Vernisáž výstavy
III.
Spoluorganizátor zabezpečí:
1.Vyhotovenie koncepcie výstavy
2.Dodanie obsahu celej výstavy ./hodnota výstavy 20.000€/
-exponáty poskytne spoluorganizátor zdarma
3.Autorský dohľad pri inštalácii exponátov
IV.
Spoločné ustanovenia :
1.Zmluvné strany sa dohodli, že spoluorganizátor obdrží od Mesta Banská Štiavnica finančnú
čiastku 300-€ na krytie výdavkov na prípravu výstavy a náklady spojené s inšataláciou predmetu
výstavy. A to v deň vernisáže výstavy t. j. 23.1.2013
2.Za celkovú realizáciu výstavy zodpovedá :
za Mesto Banská Štiavnica Ing.Rastislav Marko- vedúci odd.KŠaMK
za spoluorganizátora Jiří Mládek – majiteľ vystavených exponátov
3.Zmluvné strany sa dohodli, že koncepcia expozície, výber exponátov, výtvarné riešenie
expozície aj všetky texty a tlačoviny podliehajú odsúhlaseniu organizátora výstavy.
4.Spoluorganizátor sa zaväzuje pri inštalácii výstavy rešpektovať prevádzkové podmienky
v budove Kultúrneho centra mesta Banská Štiavnica
5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je spoluorganizátorov text “Zápujční pravidla výstavy
Merkur“, ktorá rieši prípadné ďalšie, tu necitované náležitosti úspešného priebehu výstavy.
V.
Záverečné ustanovenia.
1.Odstúpenie od zmluvy je možné z dôvodov nesplnenia povinností vyplývajúcich účastníkom
z tejto zmluvy.
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2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zúčastnenými stranami. Zmluva nadobúda
účinnosť v súlade s ust. § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien
a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3.Platnosť zmluvy končí uplynutím doby podľa čl.I.a splnením všetkých záväzkov z nej
vyplývajúcich.
4.Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jeden obdrží spoluorganizátor a dva
organizátor výstavy.

V Banskej Štiavnici dňa 16.1.2013

Mesto Banská Štiavnica
Mgr. Nadežda Babiaková v.r.
primátorka mesta

Jiří Mládek v.r.
Roudnice nad Labem

