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Z M L U V A   O   S P O L U P R Á C I 
Podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

  

 

Miestny odbor Matice slovenskej Žarnovica 

Sídlo:    Ulica Fraňa Kráľa 838, 966 81  Ţarnovica 

Zastúpený:                Ing. Radovan Medovič, predseda MO  

(ďalej len „organizátor“) na strane jednej 

 

 a 

 

MESTO Žarnovica 

Sídlo:                         Nám. SNP č.33, 966 81 Ţarnovica 

IČO:                           00 321 117 

Bankové spojenie:      VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

Číslo účtu:                  14824422/0200 

Zastúpené :                Kamil Danko, primátor mesta 

(ďalej len „spoluorganizátor“) na strane druhej 

 

 (ďalej len „zmluvné strany“) uzavreli túto zmluvu o spolupráci: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení podujatia uvedeného v článku II. 

tejto zmluvy. 

 

Článok II. 

Účel zmluvy 
 

Za účelom spestrenia kultúrneho ţivota a udrţania tradícií v meste Ţarnovica zmluvné strany 

zabezpečia „MATIČNÝ FAŠIANGOVÝ SRIEVOD“. Podujatie sa uskutoční 11.02.2011 so 

začiatkom o 15.30 hod. pred Kultúrnym domom, Dolná 25 v Ţarnovici  a ukončením cca o  17.15 hod. 

v priestore pri SPOLIKO-KOKY na Ulici Fraňa Kráľa v Ţarnovici.  

 

 

Článok III. 

Doba trvania zmluvy 
 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. marca 2011. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Organizátor sa zaväzuje, ţe : 

a) zabezpečí podujatie organizačne, materiálne i programovo, okrem v ods. 2 tohto 

článku uvedených záväzkov spoluorganizátora 

b) včas dodá spoluorganizátorovi materiály na propagáciu podujatia, aby ich mohol 

zabezpečiť v zmysle ods. 2. a) tohto článku zmluvy 

c) organizačne i materiálne (vrátane odmien) zabezpečí výtvarnú súťaţ určenú pre deti 

navštevujúce školské zariadenia v Ţarnovici, ktorá sa bude konať pod názvom 

„Najkrajšia fašiangová maska“ 
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2. Spoluorganizátor sa zaväzuje, ţe : 

a) zabezpečí propagáciu tohto podujatie v meste a to nasledovne: 

- oznamom vo februárovom čísle Ţarnovického mesačníka 

- zverejnením podujatia na oficiálnej stránke mesta na základe organizátorom 

dodaného oznamu, resp. plagátika 

- vyvesí organizátorom dodané plagátiky vo vývesných skrinkách mesta 

- zverejní organizátorom dodaný oznam o podujatí v mestskom rozhlase 

b) poskytne priestory  vestibulu kultúrneho domu za účelom prezentácie účastníkov 

podujatia a to dňa 11.02.2011 v čase od 15.30 do 16.00 hod.  

c) bezplatne zapoţičia funkčný megafón za účelom ozvučenia podujatia a to dňa 

11.02.2011 v čase od 15.55 hod. do 17.15 hod.  

d) zabezpečí na vlastné náklady úhradu občerstvenia (šišky a čaj) pre účastníkov 

podujatia a to v sume maximálne do 30,- eur 

 

 

Článok V. 

Finančné zabezpečenie podujatia  
 

1. Organizátor zabezpečí na svoje náklady  všetky povinnosti vyplývajúce z článku IV. ods. 1 

tejto zmluvy.  

2. Spoluorganizátor zabezpečí na svoje náklady  všetky povinnosti vyplývajúce z článku IV. ods. 

2 tejto zmluvy. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, ţe ju uzavreli na základe 

svojej slobodnej a váţnej vôle, ţe táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za 

inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, ţe si túto zmluvu riadne 

prečítali, ţe porozumeli jej obsahu na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe túto zmluvu je moţné meniť len písomnou formou, a to na 

základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch. Kaţdá zmluvná strana si po podpise 

tejto zmluvy ponechá po dva exempláre. 

 

 

V Ţarnovici dňa 28.01.2011 

 

 

 

......................................................... ........                       ................................................................... 

   Ing. Radovan Medovič, predseda MO                                         Kamil Danko, primátor mesta                                      

                     za organizátora                          za spoluorganizátora 


