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Z M L U V A 

o spolupráci 
pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiálov v oblasti občianskej 

obradnosti na hornej Nitre v roku 2012 

 

1.  Zmluvné strany: 
1.1   Obec:       Valaská Belá 

 IČO:       00318531 

 zastúpená:       Ing. Milošom Cúcikom 

         starostom obce 

 

1.2 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

bankové spojenie:      4014850004/7500 ČSOB  

IČO:        34059113 

zastúpené:  Mgr. Ľudmilou Húskovou 

riaditeľkou  

2. Účel dohody: 

Zmluvné strany sledujú uzavretím dohody cieľ zabezpečiť podujatia a 

metodické materiály v oblasti občianskej obradnosti pre obce a mestá na hornej 

Nitre  

 

3. Predmet dohody:  

3.1.   Záväzky obce: 

3.1.1.Obec prevedie na účet Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi čiastku 

0,04 € na svojho obyvateľa, najviac však  200 € a najmenej  30 €, to znamená 

konkrétne čiastku 88,00 € za obec Valaská Belá najneskôr do 30. 4. 2012. 

 

3.1.2. Zabezpečí účasť zástupcov obce na podujatiach, ktoré Regionálne kultúrne 

centrum pripraví v oblasti občianskej obradnosti 

 

3.2. Záväzky Regionálneho kultúrneho centra: 

3.2.1. RKC zabezpečí  v priebehu roka 2012 po odbornej, organizačnej a finančnej 

stránke nasledovné aktivity, na ktoré pozve, alebo ich doručí tým obciam a 

mestám, ktoré zaplatili finančné prostriedky podľa tejto zmluvy: 

 Regionálnu prehliadku programov ZPOZ 

 Metodický a repertoárový materiál venovaný niektorej zo zložiek 

občianskej obradnosti 

 Školiteľské podujatie 

 Výmenu skúseností s členmi ZPOZ z iného regiónu Slovenska alebo Čiech 

 Najneskôr do konca  februára 2013 predloží poradnému zboru pre 

občiansku obradnosť ako svojmu poradnému orgánu vyúčtovanie podujatí 

financovaných z finančných prostriedkov získaných od obcí a miest regiónu 
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v predchádzajúcom roku. Takto prerokované a schválené vyúčtovanie zašle 

každej z obcí a miest, ktoré uzatvorili túto zmluvu.     

4. Spoločné ustanovenia 
4.1. Zmluva vzniká jej obojstranným potvrdením. 

4. 2.  Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme a len 

medzi zástupcami uvedenými v záhlaví zmluvy alebo osobitne na to 

splnomocnenými zástupcami. 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31. 12. 2012. 

4. 3.  Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1–krát pre každú zo zmluvných 

strán. 

4.4. Totožná zmluva sa uzatvára súčasne aj s ďalšími  mestami a obcami na hornej 

Nitre – okresy Prievidza a Partizánske. 

 

obec:        Valaská Belá 

 

zastúpená starostom     Ing. Milošom Cúcikom 

         

 

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

        (pečiatka a podpis) 

Miesto:  Valaská Belá 

Dátum:   29.03. 2012 

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

zastúpené       Mgr. Ľudmila Húsková 

         

 

 

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

        (pečiatka a podpis) 

 

Miesto:  V Prievidzi       

Dátum:   23. 3. 2012 

  

 

 


