ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
Zmluvné strany:
LIPTOVSKÉ MÚZEUM V RUŽOMBERKU
Námestie Š.N.Hýroša 10
034 05 RUŽOMBEROK
zastúpené: Mgr. Martin Krupa, riaditeľ
IČO: 35993154
DIČ: 2020590363
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000481432/8180
organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

a
Občianske združenie FOTOKLUB pri Liptovskom múzeu v Ružomberku
Adresa: Nám. Š.N.Hýroša 10 034 01 Ružomberok
IČO: 37908251
DIČ: 2021968685
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko a.s.
Č. ú.: 4320035518/3100

I.
Úvodné ustanovenia a. Predmet zmluvy.
Zmluva sa uzatvára z dôvodu zabezpečenia klubovej a výstavnej činnosti
OZ Fotoklub v priestoroch Liptovského múzea na adrese Námestie
Š.N.Hýroša 10 Ružomberok
II.
Časové plnenie.
Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú od 1.6.2017 do 31.12.2017.
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Záväzky zmluvných strán.
Liptovské múzeum v Ružomberku:
Umožní
vo svojich priestoroch výkon klubovej a výstavnej činnosti
občianskemu združeniu Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku takto:
-jeden krát mesačne poskytne zasadačku Liptovského múzea na klubové
stretnutie členov, podľa plánu stretnutí členov Fotoklubu v pracovných dňoch
pondelok až piatok od 17,00 do 20,00 hodiny
-celoročne priestory na chodbe 1. poschodia Liptovského múzea na výstavné
účely, na poriadanie autorských výstav členov a hostí Fotoklubu podľa
odsúhlaseného ročného plánu výstav. Vernisáže výstav konať
v prevádzkovom čase Liptovského múzea. V osobitných a odôvodnených
prípadoch vernisáže v inom čase konať na základe osobitného súhlasu
Lipt.múzea.

Občianske združenie „Fotoklub pri Liptovskom múzeu v Ružomberku“
-urobí 2 krát ročne aktuálne zábery expozícií Liptovského múzea zima / leto
v digitálnej podobe, pričom Liptovské múzeum pri fotografovaní expozícii
poskytne bezplatne dopravu fotografa o čom vyhotovia písomný záznam.
- prehlasuje, že sú mu známe všetky práva a povinnosti na úseku ochrany
zdravia ľudí, ustanovených v Zákone č. 272/94 Zb a 330/96 o ochrane zdravia
ľudí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
-zároveň sa zaväzuje v plnom rozsahu dodržiavať ustanovenia Zákona
č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane. Zaväzuje sa vykonať všetky potrebné
opatrenia na zabránenie požiaru , resp. havárie.
- predseda Fotoklubu absolvuje školenie na úseku bezpečnosti práce
a požiarnej ochrany,zorganizované Liptovským múzeom v Ružomberku.

V.
Záverečné ustanovenia.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán dostane po jednom vyhotovení.
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Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinná jeden deň po zverejnení na webovom mieste niektorej zo zmluvných
strán
V Ružomberku, dňa

–––––––––––––––––––
za Liptovské múzeum
Mgr.Martin Krupa

–––––––––––––––––––
za Fotoklub pri LMR

