
 

Zmluva o vzájomnej spolupráci 
 

Zmluvné strany: 

 

1. Organizátor podujatia 

Jednota dôchodcov Slovenska  so sídlom  v Poprade   

      Bankové spojenie: VÚB Poprad 

      IBAN : SK26 0200 0000 0029 5994 8562 

 zastúpená :  Jánom Surmíkom – predsedom  

 ďalej len JDS 

             

 

2. Spoluorganizátor podujatia  

Podtatranská knižnica v Poprade     

Sídlo: Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad 

 IČO:    37781189 

 DIČ:    2021454292 

      Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

      IBAN: SK54 8180 0000 0070 0051 9664 

      Zastúpený: Mgr. Monika Naštická, riaditeľka 

      ďalej len  PK 

 
v súlade s  § 51 Občianskeho zákonníka uzatvárajú túto 

Zmluvu o vzájomnej spolupráci 

 

 

článok  I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomnej spolupráce a vzájomných práv a povinností 

zmluvných strán pri zabezpečení: 

- „Tematického autobusového zájazdu – návšteva pútnických miest Šaštín – Budkov“, 

ktorý sa uskutoční v septembri 2019, 

-  „Okresnej prehliadky v prednese poézie, prózy a vlastnej tvorby“, ktorá sa uskutoční 

v novembri 2019 v Podtatranskej knižnici v Poprade.  

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si všestrannú spoluprácu v procese prípravy 

a realizácie uvedených podujatí rešpektujúc ich cieľové úlohy.  

 

 

článok II 

      Zmluvné dojednania 

 

Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci vzájomnej spolupráce poskytnúť sebe navzájom spoluprácu 

v rámci jednotlivých cieľových úloh  nasledovne: 

 

1. Vo vzťahu k cieľovým úlohám sa Podtatranská knižnica v Poprade zaväzuje: 

prispieť finančnou čiastkou : 

 540,- € na úhradu nákladov na prepravu účastníkov „Tematického autobusového  

 zájazdu – návšteva pútnických miest Šaštín – Budkov“  - preprava autobusom, 

 150,- € na úhradu vzniknutých nákladov na „Okresnú prehliadku  v prednese poézie,   

 prózy a vlastnej tvorby“ 

 



 

2. Vo vzťahu k cieľovým úlohám sa JDS  zaväzuje: 

 

a) zabezpečiť splnenie cieľových úloh, a to najmä s ohľadom na                          

organizačné, technické a  profesné  zabezpečenie podujatí vrátane ich  

                          materiálno-technického zabezpečenia,  

  

b) zabezpečiť propagáciu Podtatranskej knižnice v Poprade ako spoluorganizátora 

podujatí na všetkých propagačných materiáloch, 

 

c) možnosť vložiť reklamné predmety spoluorganizátora do tašky, ktorú dostane  každý 

účastník. 

 

článok III 

Doba na ktorú sa zmluva uzatvára 

 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa na 

dobu  trvania uvedených podujatí  a to najneskôr do 30.11.2019. 

 

2. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli, že ktorákoľvek zo strán môže túto vypovedať i bez udania 

výpovedného dôvodu a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred začiatkom hore uvedených 

podujatí. Výpoveď sa má za  doručenú i posledný deň uloženia zásielky ako nedoručenej na 

pošte. 

 

3. Zmluvný vzťah  sa končí  tiež dohodou  zmluvných strán,  či zánikom niektorej zo zmluvných 

strán. 

 

článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia primerane 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť iba dohodou zmluvných strán formou písomného 

dodatku. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že súhlasia s textom tejto zmluvy, táto bola spísaná na základe ich 

pravej a slobodnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy pod text zmluvy. 

 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach , z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno 

vyhotovenie. 

 

 

V Poprade   dňa  19. 8. 2019                                          

   Jednota dôchodcov Slovenska 

 

 

 

 

 

         V Poprade  dňa         19. 8. 2019                                                  

               Podtatranská knižnica v Poprade

  


