Zmluva o spolupráci
uzatvorená v zmysle § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi:
strana 1.:
Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
Sídlo: Hurbanovo nám. 19/41, 972 01 Bojnice
IČO : 42024960
Bankové spojenie:
Zastúpená : Ing. Emíliou Belianskou, riaditeľkou
(ďalej len „organizátor“)
a
strana 2.:
POZNEJTE MORAVU, s.r.o.
Sídlo:
Sacharovova 3151/20, 695 01 Hodonín
IČO:
29351685
Bankové spojenie:
IBAN
zastúpená:
Pavel Stanec – konateľ, zastúpený na základe plnej moci Richardem Kůřilem
(ďalej v texte „POZNEJTE MORAVU – spoluorganizátor“)
takto:
Článok I.
Predmet zmluvy
1. Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., je organizácia, ktorá v súlade so zákonom organizačnotechnicky zabezpečí „Farmárske dni v kúpeľných mestách“ v Bojniciach.
2. Poznejte Moravu je spoločnosť, ktorá ponúka folklórne vystúpenia, výučbu moravských
tancov, ochutnávky vín a špeciality moravskej kuchyne, ako aj ukážky moravských zvykov.
3. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností jej účastníkov, ktoré vzniknú pri ich
vzájomnej spolupráci v rámci vzájomných plnení v súvislosti s realizáciou projektu
„Farmárske dni v kúpeľných mestách“ v Bojniciach podľa dohodnutého rozvrhu.
Článok II.
Plnenie – práva a povinnosti KC Bojnice, p.o.m.
1. Kulturné centrum sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje, že počas trvania tejto zmluvy bude
v rámci realizácie projektu „Farmárske dni v kúpeľných mestách“ Poznejte Moravu
poskytovať plnenia:





zabezpečí vopred dohodnuté miesto na každé podujatie na pešej zóne Hurbanovho
námestia;
zabezpečí prípojku elektriny, toalety, pódium čiastočne prestrešené, ozvučenie;
zabezpečí bezplatné parkovanie pre učinkujúcich;
zabezpečí zázemie - šatne pre učinkujúcich

2. Poskytne možnosť technickej prípravy (rozkladanie a skladanie stánkov) deň pred a po
stanovenom termíne, ale zakaždým len po osobitnej dohode so zástupcom Kulturného
centra.
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Článok III.
Plnenie – práva a povinnosti Poznejte Moravu
1. Poznejte Moravu, s.r.o., sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje počas trvania tejto zmluvy
v rámci realizácie projektu „Farmárske dni v kúpeľných mestách“ poskytovať plnenia:


uskutočniť podujatia v rámci projektu „Farmárske dni v kúpeľných mestách“ v
Bojniciach podľa dohodnutého rozvrhu;



v rámci podujatí projektu „Farmárske dni v kúpeľných mestách“ v Bojniciach
zabezpečiť hudobné vystúpenia a predajné stánky farmárov, resp. ľudových výrobcov
a remeselníkov v súlade so zákonmi SR;



zaisti propagáciu podujatia v rámci svojich možností.
Článok IV.
Ostatné a spoločné práva a povinnosti účastníkov Zmluvy

1. Zmluvné strany sú povinné:
 bezodkladne informovať druhého účastníka Zmluvy o všetkých podstatných
okolnostiach týkajúcich sa vzájomných plnení;
 nevyvíjať žiadne aktivity spôsobilé ohroziť záujmy alebo dobré meno druhého
účastníka Zmluvy;
 bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých
zmenách v spoločnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kontaktnými osobami, oprávnenými rokovať vo veciach tejto
zmluvy a jej plnenia sú:
 za KCB: Ing. Emília Belianska
 za spoločnosť Poznejte Moravu: Richard Kůřil
Článok V.
Doba trvania Zmluvy a možnosti jej ukončenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 15.01.2017 do 15.11.2017, jednotlivé podujatia v
rámci projektu sa uskutočnia vždy v sobotu v čase od 09.00 h do 16.00 h v týchto termínoch:
01.04.2017
06.05.2017 len predaj
03.06.2017
01.07.2017
05.08.2017
02. - 03.09.2017 burčiakové slávnosti
07.10.2017
2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboch zmluvných strán.
3. Túto Zmluvu, a teda aj trvanie zmluvného vzťahu touto Zmluvou uzatvoreného, je možné
ukončiť aj pred uplynutím dohodnutej doby písomnou dohodou účastníkov Zmluvy.
4. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy písomne jednostranne odstúpiť
v prípade, že druhá zmluvná strana sa dopustí podstatného porušenia svojich zmluvných
povinností.
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva, povinnosti a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy
prechádzajú aj na ich právnych nástupcov.
2. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oboma účastníkmi Zmluvy.
3. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každý účastník Zmluvy obdrží
po jednom vyhotovení.
4. Účastníci tejto Zmluvy vyhlasujú, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú
prejavili slobodne a vážne, a že si túto Zmluvu prečítali a jej obsahu porozumeli, na dôkaz
čoho ju vlastnoručne podpísali.

V Hodoníně dňa ......................2017

V Bojniciach dňa 4. januára 2017

Za POZNEJTE MORAVU, s.r.o.

Za Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.

Richard Kůřil

Ing. Emília Belianska

…………………………………

……………………...........…
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