ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
pri zabezpečení propagácie podujatia "Noc múzeí a galérií 2019"
uzatvorená podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka
Zmluvné strany:
Zväz múzeí na Slovensku (ďalej len „ZMS“)
Sídlo:
Kapitulská 23, 974 01 Banská Bystrica,
Adresa:
Kubínyiho nám.3, 984 01 Lučenec
Zastúpená:
Mgr. Ivetou Kaczarovou, predsedníčkou
IČO:
42013143
DIČ:
2021121861
č. účtu:
SK 7909000000000050193365
banka:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK7909000000000050193365
BIC:
GIBASKBX
a
Obec Nedožery-Brezany
Sídlo: Družstevná 367/1, 972 12 Nedožery-Brezany
Zastúpená: Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
IČO: 318302
DIČ: 20 211 62 737
č. účtu: 1234307253/0200
banka:
VUB Prievidza
IBAN:
SK13 0200 0000 0012 3430 7253
BIC (ďalej len „partner“)

Článok I
Predmet zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečovaní propagácie podujatí
v rámci projektu NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2019 (ďalej len projekt).
Článok II
Spôsob a rozsah plnenia
1. ZMS sa zaväzuje zabezpečiť:
a) propagáciu partnera a jeho programu k podujatiu na webovej stránke podujatia
www.nmag.sk;
b) poskytnúť propagačné materiály k podujatiu v elektronickej podobe.
2. Partner sa zaväzuje zabezpečiť:

a) poskytnúť všetky podklady k programu partnera v termíne stanovenom ZMS.
Článok III
Povinnosti zmluvných strán
1. Partner
sa zaväzuje poukázať finančné
prostriedky na účet
č.: SK
7909000000000050193365 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. v sume 20,--€ (slovom:
dvadsať eur) v termíne najneskôr do 22.5.2019.
2. ZMS sa zaväzuje:
a) použiť poskytnuté finančné prostriedky uvedené v bode 1 na zabezpečenie webovej
stránky www.nmag.sk,
b) na požiadanie predložiť partnerovi vyúčtovanie poskytnutých a vyčerpaných finančných
prostriedkov a to v termíne do 30.7.2019.
Článok IV
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2019.
3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe písomného dodatku
podpísaného zmluvnými stranami. Dodatok sa po podpísaní stáva neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy.
4. Ukončiť jej platnosť možno kedykoľvek dohodou zmluvných strán v písomnej forme, alebo
písomnou výpoveďou doručenou druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1 mesiac a
počíta sa od doručenia výpovede druhej zmluvnej strane
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, a to dve (2) vyhotovenia
pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Banskej Bystrici dňa

V Nedožery-Brezany dňa 15.5.2019

_______________________________
Mgr.. Iveta Kaczarová
Predsedníčka ZMS

_________________________________
Ing. Jaroslav Pekár, PhD.

starosta obce

