
Zmluva č. 112/2:021 STM
o spolupráci pri zabezpečení prezentačno-lkultúrneho podujatia

uzatvorená podľa § 51 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, 
v spojení s § 7 ods.7, písm. b), s § 8, písm. g) a s § 15, písn d) zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách 

a o ochrane predmetov kultúrnej hodnct/ v znení neskorších predpisov

medzi zmluvným i stranami:

1. Názov: Slovenské technické múzeum (ďalej len „STM")
Sídlo: Hlavná č. 88, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Mgr. Zuzana Št ílová -  generálna riaditeľka
Zamestnanec oprávnený a poverený konať
vo veciach realizácie zmluvy: 
funkcia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

PhDr. Marek Duchoň 
riaditeľ Múzea Solivar v Prešove 
312 97 111 
2021443380 
SK 2021443380

Právna forma: 
Zriadený:

bankové spojenie: 
č. účtu:
BIC :

štátna príspevková organizácia
zriaďovacou Istinou MK SR č.: MK-1426/2010-10/5882 
v znení rozhodil útla MK SR č. MK- 2767/2015 -  110/13883 
Štátna pokladnica, Bratislava 
SK97 8180 0000 0070 0042 4606 

SPSRSKBA

(ďalej len ako „STM"
a

2. Názov:
Sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Právna forma: 
Zapísaný:

Bankové spojenie: 
č. účtu IBAN:

Jana Frajkorová -  Ateliér JANA
Suvorovova 24 D80 05 Prešov
Jana Frajkorová
37050826
1034256S71
neplatca DPH
fyzická osoba
Okresný úrad Prešov, číslo živnostenského registra: 707-
17153
ČSOB, a. s.
SK31 7500 0000 0003 1330 9973

(ďalej len ako „Ateliér" a ďalej spolu STM s Ateliérom ako „zmluvné strany"),

uzavreli túto zmluvu o spolupráci pri organizovaní orezentačno-kultúrneho podujatia s názvom 
„Paličkovanie soľnobanskej paličkovanej čipky - remeselné ukážky spojené s minikurzom techniky 
paličkovania" (ďalej ako „podujatie"), uskutočneného pri realizácii mikroprojektu „Kultúrne 
dedičstvo Solivaru a Krosna v jedinečných tradíciách", realizovaného STM v rámci programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, číslo mikroprojektu 
INT/EK/PO/l/IV/A/0279, s cieľom prezentácie kultúrnej histórie regiónu:

1. Miesto konania podujatia: '/exteriéri objektu Múzea Solivar v Prešove, 
Námestie osloboditeľov 4, 080 05 Prešov -
Solivar
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2. Termín konania podujatia: 04. 09. 2021
3. Program podujatia: remeselné ukážky -  bezprostredná živá tvorba

soľnobanskej paličkovanej čipky a vykonávanie 
minikurzu techniky paličkovania v mieste 
konania podujatia počas trvania programu 
podujatia;

4. Časový rozsah trvania programu podujatia: od 11.00 hod. do 18.00 hod.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán:

1) STM sa zaväzuje:
a) zabezpečiť priestorové a organizačné podmienky pre uskutočnenie podujatia v mieste 

a termíne konania podujatia v súčinnosť so zahraničným partnerom mikroprojektu;
b) zabezpečiť prezentáciu podujeitia a čipkárskeho remesla regiónu;
c) vykonávať odborný dohľad a poskytovať inú potrebnú súčinnosť pre riadne uskutočnenie 

podujatia;
d) zaplatiť druhej zmluvnej strane -■  Ateliéru po splnení záväzku Ateliéru podľa tejto zmluvy 

náhradu nákladov, vzniknutých Ateliéru so zabezpečením vykonania programu podujatia 
v rozsahu 4 osôb -  čipkárok a to v paušálnej sume vo výške spolu 800.-EUR, t.j. po 200.- 
EUR/1 osoba -  čipkárka, v lehote do 7 dní po skončení podujatia bezhotovostným prevodom 
na účet Ateliéru, uvedený v tejto zmli ve.

2) Ateliér sa zaväzuje:
a) zabezpečiť vykonanie programu podujatia prostredníctvom 4 osôb -  čipkárok v mieste a 

v termíne podujatia a v časovom rozsahu trvania programu podujatia, uvedených v tejto 
zmluve;

b) zabezpečiť dopravu 4 osôb -- čipkárok, resp. aj iných osôb, potrebných na uskutočnenie 
záväzku Ateliéru podľa tejto zmluvy do miesta konania podujatia a späť a poskytnúť týmto 
osobám stravu a občerstvenie;

c) dodržiavať organizačné pokyny STM a poskytovať inú potrebnú súčinnosť na zabezpečenie 
podujatia.

4. Spoločné a záverečné ustanovenia:
a) Zmluvné strany sa dohodli, že otázk/, neupravené v tejto zmluve, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
a inými príslušnými dotknutými právn/mi predpismi SR.

b) Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu uskutočniť len na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných obomi zmluvnými 
stranami.

c) Zmluvné strany, každá jednotlivo vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, 
porozumeli jej obsahu, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, neučinenej 
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaní jej obsahom ju 
podpisujú.

d) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom, 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej 
republiky, s ktorým zverejnením zmluvné strany, každá jednotlivo vyslovujú svoj súhlas.

e) Zverejnenie tejto zmluvy zabezpečí STM.
f) Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch 'ovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 

ich podpísaní obomi zmluvnými stranami po dve jej vyhotovenia.
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V Košiciach dňa 26. 08. 2021. 

za STM:

V Prešove dňa 27. 08. 2021 

za Ateliér:

......................
Mgr. Zuzana Šullová 
generálna riaditeľka

■ w T..

Jana Frajkorovái /


