
 

Číslo zmluvy:                                                                                                             

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Zmluvné strany 
ZMLUVNÝ PARTNER 1: 
Názov: Spevácky zbor Úsmev 
sídlo: Na karasiny 247/19, 971 01 Prievidza 
štatutárny orgán:  Ing. Lucia Gombarčíková, predsedníčka 
IČO: 51688441 
právna forma: občianske združenie 

(ďalej len „Úsmev “) 

a 

ZMLUVNÝ PARTNER 2: 
názov: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 
sídlo:  Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza  
štatutárny orgán: Mgr. Ľudmila Húsková 
IČO: 34059113  
DIČ: 2021447285 
IČ DPH: nie je platcom DPH 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu: SK98 8180 0000 0070 0051 0918 
právna forma:  príspevková organizácia Trenčianskeho samosprávneho kraja,  

 pôsobiaca na základe Zriaďovacej listiny evidenčné číslo: 
TSK/2007/03327-8 zo dňa 29. júna 2007 

 

(ďalej len „RKC“) 

(spoločne ďalej len „zmluvné strany“) 

uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva") s týmto obsahom: 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je Zabezpečenie a financovanie účasti SZ Úsmev na medzinárodnom festivale 
speváckych zborov v talianskom Rimini v dňoch 19. – 23. 09. 2019 

 
Článok 2 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Povinnosti speváckeho zboru Úsmev: 

  Riadne  zúčtovať vysielajúcej organizácii – RKC v Prievidzi – poskytnuté preddavky na 
ubytovanie a cestovné 
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 Vyplatiť na základe fakturácie RKC časť nákladov spojených s pobytom v Rimini vo výške 1 725 
eur. Táto suma predstavuje rozdiel medzi skutočnými nákladmi spojenými s pobytom a zdrojmi 
RKC -  dotáciou FPU vo výške 5500 eur + povinným spolufinancovanm projektu zo strany RKC 
v Prievidzi  vo výške 407,50 € 

 
Povinnosti RKC 

- vyplatiť členom SZ Úsmev v plnej výške cestovné náhrady pri zahraničnej pracovnej ceste spojené 
s pobytom v Rimini podľa zákona o cestovných náhradách. 

 
 

Článok 3 
Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

3.1     Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  do 30. októbra 2019 
3.2     Platnosť zmluvy sa skončí: splnením povinností v nej upravených najneskôr 30. 10. 2019 
3.3     Od tejto zmluvy môže odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, ak dôjde k podstatnému  
           porušeniu zmluvných povinností, ktoré ohrozí alebo znemožní uskutočnenie ktoréhokoľvek  
           podujatia. 
3.4     Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom po dni doručenia oznámenia o                   
           odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 
3.5     Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody                   
           spôsobenej odstúpením od zmluvy. 
3.6     Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť podľa § 5a ods. 13 zákona  
           č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých  
            zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 4  
Ostatné ustanovenia 

 
4.1      Osobami zodpovednými za plnenia tejto zmluvy sú za RKC : 

 
 Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka  RKC v Prievidzi 
 

4.2      Osobami zodpovednými za plnenia tejto zmluvy sú za SZ ÚSMEV: 
Ing. Lucia Gombarčíková, predsedníčka OZ Úsmev 
 
 

Článok 5  
Záverečné ustanovenia 

 

5.1  Zmluva sa riadi platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti 
 osobitne neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych 
 predpisov Slovenskej republiky. 

5.2   Ak sa akékoľvek ustanovenie zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu so všeobecne 
 záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie, nepôsobí to neplatnosť 
 celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným 
 rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby 
 zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení. 
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5.3  Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý zmluvný partner dostane jedno 
vyhotovenie. 

5.4  Všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad   
 alebo  ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne riešiť vzájomnými rokovaniami a 
 dohodami. 

5.5  Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, 
 pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vo forme písomného a očíslovaného dodatku k 
 zmluve, pokiaľ v zmluve nie je uvedené inak. 

6.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym 
účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za inak 
nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, 
podpisujúce osoby sú oprávnené na podpis zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 
 
Za RKC: Za SZ ÚSMEV:  
Prievidza  dňa 01. 10. 2019 Prievidza dňa 01. 10. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------- ----------------------------------------- 
riaditeľka predsedníčka 
RKC v Prievidzi  OZ SZ ÚSMEV 

                                                                                                    
                                                                                                    


