
Zmluva o vzájomnej spolupráci 

uzatvorená  podľa ustanovení § 43 a násl. Občianskeho zákonníka.   

 

   

I. Zmluvné strany 

1. K-2000, združenie na podporu kultúry 

Štatutárny zástupca: PhDr. Iveta Géczyová, predsedníčka rady združenia  

Sídlo:   Fraňa Madvu 325/11, 971 01 Prievidza 

IČO:   36120537 

DIČ:    2021559287 

Bankové spojenie:   SK64 5600 0000 0090 34884001 

(ďalej iba K-2000) 

a  

2. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

Štatutárny zástupca: Mgr. Ľudmila Húsková, riaditeľka 

Sídlo:      Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza 

IČO:    34059113 

DIČ:    2021447285 

Bankové spojenie:  SK98 8180 0000 0070 0051 0918 

    (ďalej iba: RKC v Prievidzi) 

    

uzatvárajú túto Zmluvu o vzájomnej spolupráci. 

 

II. Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán na príprave a realizácii projektu 

Cyklus koncertov zameraný na vážnu hudbu, džez a menšinové žánre  -  Andrea Bučko 

& Band a Šansónový večer - Eva Pavlíková & Band. Koncerty sa uskutočnia 

v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi 13.10. 2022 a 6.11. 2022. 

 

 

III. Záväzky zmluvných strán 

 

1. K-2000 ako hlavný organizátor projektu sa zaväzuje:  

a) Koordinovať jednotlivé aktivity projektu v zmysle ich vecných výstupov a prijatých 

časových harmonogramov. 

b) Podieľať na finančnom zabezpečení projektu združením prostriedkov z dotácie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja vo výške 1000,00 € a  z výnosov zo vstupného 

na koncerty. K-2000 bude fakturovať RKC v Prievidzi podiel na vstupnom vo 

výške 1000,00 € najskôr 7.11. 2022.  

2. Účelovo združené finančné prostriedky použiť na: honoráre účinkujúcim hudobným 

zoskupeniam na koncertoch Andrea Bučko & Band vo výške 500 € a Šansónový 

večer - Eva Pavlíková & Band vo výške 1500 €.  

 



3. RKC v Prievidzi ako spoluorganizátor projektu sa zaväzuje: 

a) Pripraviť dramaturgiu koncertov a osloviť účinkujúcich. 

b) Podieľať sa na ostatných podmienkach realizácie projektu – propagácia, 

personálne, organizačné a technické zabezpečenie koncertov. 

c) Vo všetkých propagačných materiáloch projektu uvádzať názvy spoluorganizátorov 

projektu a povinné vyhlásenie o podpore projektu.  

d) Uhradiť faktúru K-2000 v zmysle článku III. bod 1 b) v dátume splatnosti.  

 

 

IV. Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcov oboch zmluvných strán. 

2. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží 

jeden exemplár.  

 

 

 

 

Prievidza   10.10. 2022      

 

 

 

Za K-2000       Za RKC v Prievidzi  

…………………………………   …………………………………… 

PhDr. Iveta Géczyová     Mgr. Ľudmila Húsková   

      

 

 

 

 


