Zmluva o prenájme výstavy
,,-lk0Íákom a predško^ákorn - v e d e c k á hračka--? „SEA - Scientific Toy"
uzavretá medzi stranami
Prenajímateľ:
VEDECKÁ HRAČKA, občianske združenie
Šidlo: Kalinčiakova 5, 974 05 Banská Bystrica
IČO: 31750532; DiČ: 2021448264 (nieje platiteľom DPH)
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Banská Bystrica, IBAN SK3509000000000301740862
Štatutárna zástupkyňa: ing. Beata Puobišová, predsedníčka
tel.: 0903 549 243; e-mail: vedhra@pobox.sk
a
Nájomca:
Názov: Základná škola s materskou školou Krivany
0á,um
Sídlo: Krivany 1, 08271
Evidenčné číslo:
o
ČÍSÍO SpiSU:
IČO:37875996
Štatutárny zástupca: Mgr. Mária Kromková
Prílohy/tety:
Vybavuje:
tel. +421514572476 e-mail: skola@zskrivany.edu.sk
Zodpovedný: Mgr. Nikoia Karaffová kontakt: 0918 615 088

ZÁKLADNÁ ŠKOLA s MATERSKOU ŠKOLOU KRIVANY
19. 10. 201 B

KR-mlm-i&MS

Predmet zmluvy:
I.. Prenájom interaktívnej výstavy „-Školákom a predškolákom - vedecká hračka" ? „SES - Scientific
Toy" od 22. do 24. 10. 2018. Výstava je pôvodná samostatná výstava a ako taká je tvorivou
databázou v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. a vzťahuje sa na ňu ochrana v zmysle
tohto zákona.
2. Prenajímateľ vopred súhlasí s rozširovaním a zverejnením, ktoré je v súlade s poslaním
prenajímateľa a výstavy.

Cena a platobné podmienky:
Nájomca uhradí prenajímateľovi na základe faktúry 10,00 €/deň výstavy prevodom na účet.
Ďalšie podmienky
Prenajímateľ:
1. prinesie a v priestoroch nájomcu na jeho zariadení dňa 19.10. 2018 do 16:00 za účasti
zodpovedného pedagóga mobilne nainštaluje výstavu s farebnými informáciami a doplnkový
výstavný materiál (inventár výstavy spracovaný po nainštalovaní výstavy bude neoddeliteľnou
prílohou tejto zmluvy);
2. zaučí zodpovedného zástupcu nájomcu a odovzdá mu výstavu na využívaníe;
3. vyhlasuje, že všetky exponáty sú v deň začatia prenájmu plne funkčné a bezpečné a že má
uzatvorenú poistku všeobecnej zodpovednosti.
Nájomca:
1. zabezpečí:
a) miestnosť so zariadením: min. 8 stolov alebo iné vhodné vodorovné výstavné plochy na
exponáty + nástenky alebo voľné parapetné dosky na doplnkový grafický materiál;
b) vystavovanie, vrátane animátorov a dozoru na výstave;
C; bežnú údržbu exponátov s tým, že odloží poškodené/znefunkčnené exponáty;
d) propagáciu a informácie o výstave zodpovedajúcu cieľom a poslaniu prenajímateľa v zmysle
aktuálnych informácií poskytnutých prenajímateľom;
e! min. 5 fotografií v digitálnej forme, záznamy z médií, stručnú písomnú správu o priebehu výstavy
s pripomienkami a poznámkami dospelých návštevníkov a elektronické odoslanie týchto
materiálov prenajímateľovi do týždňa po skončení výstavy;

f)

2.

po ukončení termínu výstavy nájomca zbalí exponáty do dohodnutých obalov a uloží na vopred
dohodnuté miesto s prenajímateľom do doby vyzdvihnutia zbalených exponátov
prenajímateľom
zodpovedá za bezpečnosť návštevníkov a všetky škody, ktoré na exponátoch vzniknú od ich
prevzatia po vrátenie, pričom neodstrániteľné škody nahradí plnohodnotným novým exponátom
alebo finančnou náhradou zodpovedajúcou miere znefunkčnenia exponátu, ktorej výšku
odsúhlasí prenajímateľ;

Záverečné ustanovenia:
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmeny a dodatky k tejto
zmluve možno vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných
štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
2. / T á t o zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom
vestníku. Prenajímateľ berie na vedomie povinnosť nájomcu na zverejnenie tejto zmluvy ako aj
jedhotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie
tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu?'
3. V zmluve neuvedené práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia Občianskym zákonníkom
a predpismi s ním súvisiacimi. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo
zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.

V Krivanoch 19.10. 2018

nájomca

Banská Bystrica 10. 10. 2018

prenajímateľ

