ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
v zmysle § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien
I.

Zmluvné strany

Mestská umelecká agentúra Partizánske, príspevková organizácia mesta PE
so sídlom:
Dom kultúry, Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske
zastúpená:
Mgr. Martina Baboľová, riaditeľ
IČO:
42149835
DIČ:
2023132672
Bankové spojenie:
VÚB Partizánske
Číslo účtu:
2819445357/0200
IBAN:
SK7802000000002819445357
SWIFT(BIC):
/ďalej len „poskytovateľ“/
a
CORA GEO, s. r. o.
zapísaná:
so sídlom:
prevádzka:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
zastúpená:

v obchodnom registri Okr. Súdu Žilina, Oddiel: Sro Vložka č.2134/L
A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
korešpondenčná adresa – Štefánikova 15, 058 01 Poprad
31 612 989
SK 2020433888
UniCredit Bank Slovakia, a.s. pobočka Poprad
SK3911110000006605405016
UNCRSKBX
Ing. Tomáš Habiňák – štatutárny zástupca
/ďalej len „objednávateľ“/
II. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je propagácia loga objednávateľa a jeho obchodného mena a značky v súvislosti
s uverejnením loga objednávateľa na darčekových poukazoch odovzdaných Materským školám
a Základným školám v Meste Partizánske v termíne od 5.12. do 11.12.2020.
III. Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ alebo ním poverené osoby, v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy zabezpečí
v prospech objednávateľa:
a/ publikovanie loga objednávateľa na darčekových poukazoch,
b/ logo na webovej stránke www.muap.sk, v termíne od 1.12. do 31.12.2020.
2. Poskytovateľ v termíne do 31.12.2020 doručí objednávateľovi fotodokumentáciu s väzbou na inštalované
logo objednávateľa podľa bodu III/1.
3. Tieto činnosti sa zaväzuje poskytovateľ splniť v obvyklej kvalite a s odbornou starostlivosťou, pričom je
povinný rešpektovať požiadavky a pokyny objednávateľa.
IV. Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ zabezpečí zaslanie grafických podkladov pre zabezpečenie úkonov podľa bodu III/3
prostredníctvom elektronickej pošty na adresu poskytovateľa babolova@muap.sk v lehote do 23.11.2020.
V. Zmluvná cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí poskytovateľovi zmluvnú cenu 2.000,-- € (slovom
dvetisíc eur) bez DPH.
2. Zmluvná cena bude uhradená poskytovateľovi na základe vystavenej faktúry s náležitosťami daňového
dokladu s lehotou splatnosti do 30 dní od jej vystavenia.

3. Daňový doklad – faktúra, bude v hlavičke obsahovať sídlo spoločnosti objednávateľa podľa článku I.
tejto zmluvy a zároveň poštovú adresu (miesto pre spracovanie daňových dokladov): CORA GEO, s.r.o.
Štefánikova 15, 058 01 Poprad /poštová adresa/.
VI. Spoločné ustanovenia
1. Táto zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka. Je
uzatvorená na dobu určitú do doby jej vecného a účtovného naplnenia.
2. V prípade porušenia povinnosti zo strany jednej zo zmluvných strán je táto povinná uhradiť poškodenej
zmluvnej strane náklady spojené so zabezpečením plnenia obsahu tejto zmluvy. Nárok oboch zmluvných
strán na okamžité odstúpenie od zmluvy a na náhradu škody tým nie je dotknutý.
3. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými, alebo v
prípade, ak táto zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich ustanovení. Na mieste
neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také ustanovenie, ktoré najviac
zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí ako dojednané ustanovenie
také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu tejto zmluvy dojednané, keby na
to zmluvné strany pamätali.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé túto zmluvu uzatvoriť, oboznámili sa dôkladne s jej textom,
tomuto porozumeli, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodnej vôle oboch zmluvných strán a to dodatkami
uzatvorenými medzi stranami v písomnej forme.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka.
VII. Záverečné ustanovenia
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé má platnosť originálu. Poskytovateľ
obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpisom
obidvoch zmluvných strán, rozhodujúci je časovo neskorší dátum.

V Poprade, dňa 19.11.2020

V Partizánskom, dňa 19.11.2020

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

Ing. Tomáš Habiňák, štatutárny zástupca

Mgr. Martina Baboľová, riaditeľ MUA

