Rámcová zmluva o spolupráci MIK-2020-16 uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka: (ďalej len „Zmluva")
Článek I.
Zmluvné strany
Obchodné měno;

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

Městská informačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egídia 43/86, 058 Ol Poprad
Ing. Lucia Pitoňáková
42381193
2024097372
NiejeplatcaDPH
příspěvková organizácia města

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

Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:

Popradský literárný klub
Vagonárska 91, 058 Ol Poprad
Mgr. Lenka Fábryová
50594834

DIČ:

1C DPH:

NiejeplatcaDPH

Právna forma:

občianske združenie

(ďalej len „PLK" v príslušnom gramatickom tvare)
uzatvárajú tuto Zmluvu o spolupráci.
Článok II.
Předmět zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných stráň při organizácii podujatia Poetický večer
(ďalej len „podujatie"), usporiadaného dna 8,9.2020 ol7:30 v Kině Tatran, Námestie sv. Egídia
43/86, Poprad, ktoré je prevádzkou MIK Poprad.
Článok III.
Povinnosti zmluvných stráň
l) MIK Poprad sa zavazuje:
- propagovať podujatie na tlačených a elektronických materiáloch kina Tatran a tiež
prostredníctvom informačných kanálov MIK Poprad (VisitPoprad.sk),
- zabezpečit všetky doplňkové servisně služby: služby technika, uvádzačky a upratovanie po
skončení podujatia,
- zabezpečit' podmienky vyplývajúce zo súčasne platných protipandemických opatření a ich
dodržiavanie.

2) PLK sa zavazuje:
- zabezpečit účinkujúcich, hudebného hosťa a podklady k ich vystúpeniam,

- zabezpečit', aby podujatie málo apolitický charakter a aby účinkujúcimi neboli osoby politicky
aktivně na regionálnej, alebo celoštátnej úrovni,
- na propagačných materiáloch k podujatiu uvádzať „Kino Tatran" ako partnera podujaúa,

- na propagačných materiáloch k podujatiu uvádzať, že je realizované s podporou města Poprad,
- využívat' priestory prevádzky kina Tatran v súlade s bezpečnostnými predpismi a zásadami
ochrany zdravia, respektovat' nočný kl'ud,

- konzultovat' organizačně a technické podmienky s vedením kina Tatran a rešpektovať případné
obmedzenia zo strany vedenia,
- poskytnut' MIK Poprad včas propagačně materiály k podujatiu.
Článok IV.
Závěrečné ustanovenia

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

2) Změnit' alebo doplnit' zmluvu móžu zmluvné strany iba za súhlasu oboch zmluvných stráň, a to
formou písomných dodatkov, ktoré budu vzestupné číslované, výslovné vyhlášené za dodatok tejto
zmluvy a podpísané 'oprávněnými zástupcami zmluvných stráň.

3) Zmluvné strany potvrdzujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a zároveň vyhlasujú, 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.
V Poprade 27.8.2020
, MestSKíi informaéná kancelária Poprao
Jam. sv. Egídia 43/86
358 01 Poprad
4238\ 193, DIČ: 2024097372
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Mgr. Lenka Fábryová

