
ZMLUVA 

o spolupráci s festivalom HoryZonty 

 

Článok I.  

                                                             ZMLUVNÉ STRANY 

Názov:  HoryZonty, občianske združenie 
Adresa: Radlinského 9, 911 05 Trenčín 
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Mária Dutková 
IČO: 42018641 
Zaregistrované: 31.8.2006 pod č. VVS/1-900/90-28676 
Číslo účtu 0274021802/0900 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., Trenčín 
Kontaktný mail: Info@horyzonty.sk, dutkova@gmail.com 
(ďalej len zmluvná strana 1) 
 
a 
 
Názov: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 
Adresa: Záhradnícka 19, 971 01  Prievidza 
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Jana Hvojniková  
IČO: 340 59 113 
DIČ: 2021447285  
Zaregistrované: zriaďovacou listinou pod č. TSK/2007/03327-8 zo dňa 29. 6. 2007 
Banka, č. účtu: ČSOB banka a.s. 4014849994/7500 

Kontaktný mail: rkc@rkc.tsk.sk, jana.hvojnikova@rkc.tsk.sk 
(ďalej len zmluvná strana 2) 
  
 

Článok II.  

Predmet zmluvy a miesto  plnenia 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán súvisiaca s premietaním 
filmov 8. ročníka Festivalu dobrodružných filmov  

2. Pod spoluprácou sa rozumie spoločné plánovanie podujatia a jeho konkrétna 
realizácia v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi v dohodnutom termíne. Formu 
plnenia pre obe strany určuje čl. III tejto zmluvy 
  

Článok III.  

Forma plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana 2 zrealizuje podujatie pod názvom: 
Prievidzské HoryZonty v  Prievidzi v termíne: 14. – 15. 5. 2013 

2. Zmluvná strana 1 je povinná umožniť zmluvnej strane 2 výber filmov slovenskej a 
zahraničnej produkcie z programovej štruktúry 7. ročníka festivalu HoryZonty 
v termíne do 15. marca  2013.  Na základe výberu  potom zmluvná strana 1 dodá 
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zmluvnej strane 2 vybrané filmy vo forme DVD. Za poskytnutie, dodanie a možnosť 
prezentácie filmov uhradí zmluvná strana 2 zmluvnej strane 1 faktúru vo výške 200,- 
EUR do 15 dní po podpísaní zmluvy. 

3. Zmluvná strana 1 dodá zmluvnej strane 2  logo festivalu a vizuál plagátu aktuálneho 
ročníka, ktorý bude použitý na propagačných materiáloch  k propagácii premietania 
filmov festivalu HoryZonty v Prievidzi. 

4. Zmluvná strana 1 umožní 2 zástupcom zmluvnej strany 2 bezplatný vstup  
na 8. ročník festivalu HoryZonty, konaný v roku 2013 v Trenčíne. 

5. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje zabezpečiť priestor na umiestnenie loga na webovej 
stránke festivalu HoryZonty s preklikom na webovú stránku zmluvnej strany 2 

6. Zmluvná strana 2 je povinná použiť na začiatok a koniec filmových blokov 
premietania v Prievidzi aktuálnu zvučku festivalu HoryZonty, ktorú zmluvná strana 1 
dodá spolu s filmami. 

7. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že filmy dodané zmluvnou stranou 1 nebudú 
premietané mimo určený priestor a čas, nebudú vykonané žiadne ich kópie a nebude 
porušené autorské právo. 

8. Zmluvná strana 2 umožní 2 zástupcom zmluvnej strany 1 bezplatný vstup na 
premietanie filmov festivalu HoryZonty v Prievidzi 

9. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje zabezpečiť priestor na umiestnenie loga na webovej 
stránke Regionálneho kultúrneho centra s preklikom na webovú stránku zmluvnej 
strany 1 
 

Článok IV.  

1. Zmluvné strany sa zaväzujú nejasnosti a spory týkajúce sa vzájomnej spolupráce 
riešiť prednostne dohodou.  

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých obdrží každá strana jedno 
vyhotovenie. 

 

 

 

V Trenčíne dňa:.................................                       V Prievidzi dňa:....................................... 

 

 

 

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

Mgr. Mária Dutková, festival HoryZonty  Mgr. Ľudmila Húsková 

riaditeľka RKC v Prievidzi 

 

 


