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Námestie

osloboditeľov

25,071 01 MICHALOVCE

ZMLUVA
O
SPOLUPRÁCI
uzatvorená medzi
Právnický subjekt: Mestské kultúrne stredisko Michalovce ( ďalej len MsKS)
Sídlo: Námestie osloboditel'ov 25,071 Ol Michalovce
IČO: 00186 660
DIČ : 2020747894
IČ DPH: SK 2022291447
Banka: Prima banka Michalovce
Č. účtu: 4231372002/5600
Štatutárny zástupca: PhDr. Milada Tomková, riaditel'ka MsKS

a
Právnický subjekt: Zemplínske múzeum Michalovce ( ďalej len ZM )
Sídlo: Kostolné námestie 1,07101 Michalovce
IČO: 31297749:
Bankové spojenie: štátna pokladnica: 7000185094/8180
Štatutárny zástupca: Mgr. Maroš Demko, riaditel' ZM

a finančne sa spolu podieľať na FEST DUPLI
a v Jej rámci na
DESKOCH, vystúpení Radošinského naivného divadla dňa 11.8.2013 s hrou
Jáááánošíííík po tristo rokoch, so začiatkom o 19.30 hod vo vel'kej sále MsKS nasledovným
spôsobom:
sa zaväzujú

spolupracovať

MIHAĽOVSKICH

MsKS sa zaväzuje, že zabezpečí:
I.

tlač

2.

vel'kú sálu a zázemie MsKS, od 15.00 hod.

3.

zmluvu o vystupení RND č.8Il/20l3 a na základe dodanej faktúry jej celú úhradu vo výške 12.00OE

4.

na základe Zmluvy o spolupráci a spolufinancovaní uzavretej medzi MsKS a ZM, MsKS bude
fakturovať ZM časť honoráru vo výške 5 500 €

a výlep plagátov,
dňa

11.8.2013

Zemplínske múzeum sa zaväzuje, že zabezpečí:
1. propagáciu a tlač bulletinov -

MlHAĽOVSKI

DESKI

r

/

'
2. úhradu finančnej čiastky vo výške 5 500 €, na základe vystavenej a doručenej faktúry
MsKS Michalovce do dátumu splatnosti.
Záverečné

ustanovenie :

l.Vzťahy

zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v platnom znení a ďalšími ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
2.Táto zmluva, je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých dve obdrží ZM ajednu MsKS.
3. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú možné len písomnou formou oboch zmluvných strán.
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Michalovce 5.VI.2013
Z.mpllll.ke múzeum Michalovce
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Zemplínske múzeum Michalovce

