
Zmluva o spolupráci 
v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov 

uzatvorená  medzi zmluvnými stranami 

 

Zmluvná strana 1:  

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

Sídlo:    Záhradnícka 19 Prievidza 

Zastúpené:   Mgr. Ľudmila Húsková – riaditeľka RKC 

IČO:    34059113 

DIČ:    2021447285 

Bankové spojenie:  SK 98 8180 0000 0070 00510918 

 

Zmluvná strana 2: 

BERKAT Slovensko, o. z. 

sídlo:     Priehon 104/19; 972 05 Sebedražie 

Zastúpené:    Ivan Sýkora – predseda OZ 

IČO:     42152445 

DIČ:     2023696829 

bankové spojenie:  SK1783300000002000175774 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na realizácii premietania filmu  
v rámci Jedného sveta  

15. 11. 2019 o 09.00, 11.00, 13.00  h v priestoroch Art point v Prievidzi  

18. 11. o 09.00 h v priestoroch Artpoint v Prievidzi  

19. 11. o 09.00 h v priestoroch Artpoint v Prievidzi 

 

II. 

 

Podmienky spolupráce na realizácií premietania 

a) Vstupné v podobe kultúrnych poukazov vo výške 2 €/ študent  za jedno 
premietanie s besedou vyberá Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi  

b) Z vybraného vstupného vo výške 1 642 € zaplatí na základe fakturácie 90 % 
z vybraného vstupného OZ Berkat, t. j. 1 477,80 eur. 

c) Splatnosť faktúry bude zhodná s termínom preplatenia kultúrnych poukazov 
od MK SR. 

d) OZ Berkat zabezpečí krytie všetkých finančných nákladov spojených 
s festivalom: – náklady na prenájom sály, autorsko-právne poplatky spojené 
s premietaním, honoráre a cestovné náklady lektorom besied, ozvučenie 



a technické zabezpečenie premietania, propagačné náklady spojené s 
premietaním. 

e) RKC v Prievidzi nemá s podujatím nijaké náklady. 

 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

 

a) Zmluva nadobúda účinnosť deň po zverejnení. 
b) Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, po jednom kuse pre každú zo 

zmluvných strán. 
 

 

 

V Prievidzi 14. 11. 2019 

 

 

  Mgr. Ľudmila Húsková     Ing. Ivan Sýkora 

riaditeľka RKC v Prievidzi    predseda OZ Berkat Slovensko,oz. 

 
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

                                    

Finančná operácia alebo jej časť 
(§ 6 ods. 4 zákona č.357/2015 
Z.z.) 

Vyjadrenie 

zamestnanec 

Dátum/  
 

Podpis 
vedúci zamestnanec 
(alebo štatutárny orgán) 

a) je – nie je* v súlade s rozpočtom na 
rok 
 
................. 

je – nie je* možné finančnú 
operáciu alebo jej časť 
vykonať, v nej pokračovať 
alebo vymáhať poskytnuté 
plnenie, ak sa finančná 
operácia alebo jej časť už 
vykonala. 

  je – nie je* možné finančnú operáciu alebo jej časť 
vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať 
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo 
jej časť už vykonala. 

Meno a priezvisko: 

 

Emília Gamanová 

  Meno a priezvisko: 

 

Mgr. Ľudmila Húsková 

                                    

* nehodiace sa škrtnite 

Podpisujú oprávnení zamestnanci v zmysle §7 ods. 2 zákona č.357/2015 Z.z. 

                                    

                                    

 


