
Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa ustanovenia § 262 ods. (1 ) Obchodného zákonníka

[.

Zmluvné stľany

Hornonitrianske  múzeum v Prievidzi
Adresa:                            Košovská cesta 9, 97101  Prievidza
Štatutárny zástupca: PhDr.  lveta Géczyová, riaditeľka
IČO:                                   34059130
DIČ:                                  2021447274
Bankové spojenie:     Štátna pokladnica
číslo účtu:                        SK07 8180 0000 0070 00511101

a

Obec Nedožery-Brezany
Adresa:                          Družstevná 367, 97212 Nedožery-Brezany
Štatutárny zástupca: JUDr.  Martin Mokrý, starosta obce
IČO:                                    00318302
DIČ:                                    2021162737
Bankové spojenie:      VÚB, a.s., pobočka prievidza
číslo účtu:                       SK26 0200 0000 00001842 9382

11.

Predmet zmluvy

É#iuôžŕc,sÉraonšEScaN#äod#ÚžaEASP;'RČEnDeáž:aŔiááccĽ.BPŔOÉezkÁUNORcoHZšsí:i:%':
upriamit'   pozornost'   verejnosti    na    minulosť   obce    a poskytnúť   záujemcom
možnosti  na  tvorivé  uplatnenie.   Súčasne  je  aktMta  vnímaná  ako  prispevok
obce k Roku kultúrneho dedičstva.

111.

Záväzky zmluvných strán

1 .  Hornonitrianske múzeu v Prievidzi sa zaväzuje:

a)     Pripraviť    scenár    k realizácii    predmetného    projektu    svypracovaním
výtvarno-architektonického  riešenia  s definovaním  použitia  inštalačných
prvkov a tiež spracovanie rozpočtu.

b)     Spracovať grafické riešenie textovo-obrazovej časti plánovanej expozície
so zameraním na tradičné textilné techniky v rozsahu štyroch panelov.



c)      Súčasne  ošetriť  exponáty  k predmetnej  expozícii  a inštalovať  ich  spolu
s mobiliárom  a doplnkami vo vybratej časti  priestorov súčasnej expozície
múzea do 30. septembra 2018.

d)     Pripraviť   textové    podklady    pre    nový    propagačný    materiál    múzea,
prispievajúci k prezentácii aj samotnej obce.

e)     Spracovať doplnkový program  na dielne s využitim jestvujúcich  nástrojov
a zariadení múzea.

f)      Podieľať  sa   na   propagácii   podujatia   prostredníctvom   webových   sídiel
oboch partnerov a tjež vo vzťahu k médiám a širokej verejnosti.

g)     Vyhotoviť dokumentáciu uvedeného podujatia aj pre účely parinera.

2.  Obec Nedožery-Brezany sa zaväzuje:

a)       Pripraviť   exponáty   budúcej   expozície   na   očistenie   a konzervačné
ošetrenie.

b)       Obstarať nasledujúci tovar a služby:

•  výstavnícky  mobiliár -5  kusov kubusov  (rozmery  100x85xl5  cm)
a 6  kusov  (rozmery  90x35x30  cm)  z preglejky  hrúbky  10  mm
s bielou povrchovou úpravou);

•  doplnkové prvky:      podsedáky 20 kusov,

dotykový monitor a jeho zabudovanie;

•  veľkoplošnú   tlač   obrazovo-textových   panelov   v počte   5   kusov
s rozmermi 75xl 50 cm.

c)       Zabezpečit' tlač nového propagačného materiálu múzea.

d)       Predstaviť  rozširenie  múzejnej  expozicie  aj  prostredníctvom  webového
sídla a pozvánok.

e)       Na   základe   vystavenej   faktúry   uhradiť  časť   nákladov   na   realizáciu
predmetného projektu vo výške 1  000.-EUR (slovom: jedentisíc EUR).

lv.
Ďalšie dojednania

1.  Táto zmluva o spolupráci sa  uzatvára  na dobu  určitú do 31.  decembra 2018.
Ukončiť jej  platnosť možno kedykoľvek dohodou zmluvných strán v písomnej
forme,   alebo   pisomnou   výpoveďou   doručenou   druhej   zmluvnej   strane.
Výpovedná  lehota  je  1   mesiac  a  počíta  sa  od  doručenia  výpovede  druhej
zmluvnej strane.

2.   Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ustanovenia  tejto  zmluvy  sú  predmetom  ich
obchodného tajomstva.



V.
Záverečné ustanoven ia

1.   Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch,  z ktorých dva podpísané
exempláre prináležia každej zmluvnej   strane.

2.   Pre vzťahy medzi zmluvnými stranami,  ktoré nie sú  upravené v tejto zmluve,
sa   použijú   ostatné   ustanovenia   Obchodného   zákonníka   a   ustanovenia
ostatných právnych predpisov, ktoré sú im svojou povahou najbližšie.

V Prievidzi  19.  7.  2018

Hornonitrianske   múzeum v Prievidzi

lloRNCJ:\TP`TA.``::.:.ĹLM'j.2E'.ľ:ÝI

V Prt'EVH}?l
mvská cesta 9

g71 01 pRmvlDZA

V Nedožeroch-Brezanoch  19. 7. 2018

Obec Nedožery-Brezan
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