
Číslo zmluvy:

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podl‘a ~ 269 ods. 2 Obchodného zákonnfka

Zmluvné strany

1. Národné osvetové centrum
Sídlo: Námestie SNP č.12, 812 34 Bratislava
Statutámy orgán: Jana Kresáková, generálna riaditeľka
ICO: 00164615
DIČ: 2020829888
iČ DPH: SK 2020829888
Bankové spoj enie: Štátna pokiadnica Bratislava
číslo účtu (IBAN): SK 63 8180 0000 0070 0006 9325
Právna forma: príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej

republiky, pósobiaca na základe Zriad‘ovacej listiny, vydanej
Ministerstvom kultúry SR MK-3 852/2008-10/15243

(d‘alej len „NOC“)

a

2. Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne
Sídlo: Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín
Statutámy orgán: PhDr. Miroslav Zabenský ‚ riaditeľ na základe poverenia

IČO: 36145254
DIČ: 2021455865
iČ DPH: nie je platitel‘orn
Batikové spojenie: Státna pokiadnica Bratislava
Císlo účtu: SK66 8180 0000 0070 0048 1133
Právna forma: príspevková organizácia Zilinského samosprávneho kraja, zriadená

Zriaďovacou listinou, vydanou Zilinským samosprávnym krajom ku
dňu 1.4.2002, číslo listiny 2002/89

(d‘alej len „OKS“)

(spoločne označované ako „zrnluvné strany“)

uzatvárajú táto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva“) s nasledovným obsahom:

Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri príprave a
realizovaní tvorivej dielne „ Oživené melódie“ (ďalej ako „~odujatie“).

2. Podujatie je určené pre l‘udové hudby, ktoré pod vedením odborných lektorov absolvujú
praktické cvičenia zamerané na výučbu vybraných regiónov ansámblovej ľudovej hudby zo
Slovenska. Podujatie sa bude konaf v termíne od 11. 05. 2015 do 15. 05. 2016, v penzióne
HRUBJAK, 029 47 Oravská Poihora 577. .

3. Usporiadatel‘mi podujatia sú NOC a OKS.
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Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. NOC sazaväzuje : .

a) byt‘ odborným garaiitom a spoluusporiadateľom podujatia,
b) zabezpečit‘ 5 lektorov podujatia,
c) pripravit‘ harmonogram a priebeh odbornej časti podujatia.

2. OKSsazaväzuje:
a) nzatvorif s lektormi zmluvy v zrnysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka a

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon,
b) zabezpečif úhradu cestovných nákladov lektorom v zmysle zákona Č. Č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov vynaložené na cestu z miesta ich
trvalého pobytu do miesta konania podujatia a spä.ť vo výške cestovného lístka verejnej
autobusovej, alebo osobnej vlakovej dopravy, alebo ceny pohonných hmót,
c) zabezpečif ubytovanie lektorov a účastníkov podujatia,
d) zabezpečiť stravovanie lektorov a účastníkov podujatia
e) zabezpečiť priestory na konanie podujatia, nácviky, animáciu programu voľného času
podujatia,
f) uhradit‘ náklady podujatia podl‘a či. III tejto zrnluvy.

3. V prípade nespinenia povinností zmluvných strán podľa tohto či. zmiuvy, je zmluvná
strana, ktorá sa porušenia zmluvných povinností dopustila, povinná nabradif druhej
zmluvnej strane v plnom rozsahu preukázanú škodu, ktorá jej týmto porušením vznikla.

4. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o stave prípravy podujatia.
5. Zodpovednými osobami za pinenie tejto zmluvy sú: za NOC Michal Noga a za OKS

Miroslav Zabenský

Článok III
Finančné pinenie

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnorn fmančnom plnení:
1.1 NOC poskytne OKS fmančný príspevok v celkovej výške 500,- eur, slovom: pät‘sto eur, na

úhradu:
- dohód o vykonaní práce,
- doh6d o brigádnickej práci študentov
- odmien lektorov.

1.2 OKS sa zaväzuje uhradif:
1.2.1 náklady podl‘a bodu 2. písm. a) až e) či. II tejto zmluvy v celkovej výške 4000,00 eur vrátane

príslušnej DPH.
1.2.2 cestovné výdavky lektorov v zmysie zákona Č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení

neskorších predpisov,
2. NOC poukáže OKS fmančný príspevok podl‘a bodu 1.1 tohto článku zrnluvy na jeho účet

uvedený v časti Zmluvné strany tejto zmluvy najneskór do 11.5.2016.
3. OKS je povinný najneskór do 30 dní Po skončení podujatia predložiť NOC písomné

vyúčtovanie príspevku podľa bodu 1.1 tohto článku zrnluvy v jednom rovnopise, v 1 vyhotovení
fotokópie účtovných dokiadov a v jednom vyhotovení fotokópie výpisov z bankového účtu
o vykonanej úhrade úČtovných dokladov, ako aj v 1 vyhotovení propagačný materiál podujatia.

4. V prípade nevyčerpania príspevku v plnej výške je OKS povinné vrátit‘ NOC nevyčerpanú Časť
príspevku na jeho účet uvedený v časti Zmluvné strany tejto zmluvy, a to do 10 dní odo dňa
prectloženia vyúčtovania. „
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5. V pripade nepredloženia vyúčtovania v zrnluvnorn termíne je OKS povinné vrátit‘ NOC
príspevok v plnej výške na jeho účet uvedený v časti Zmluvné strany tejto zmluvy, a to do 10
dní odo dňa, kedy malo predložit‘ vyúčtovanie.

6. V pripade, že OKS nepredloží s vyúčtovanfm niektorý z dokladov podl‘a bodu 3. tohto článku
zmluvy, je NOC oprávnené nezdokladovaný výdavok neuznat‘ a OKS je povinné časf príspevku
v príslušnej výške NOC vrátit‘ na jeho účet uvedený v časti Zrnluvné strany tejto zmluvy, a to
do 10 dní odo dňa predloženia vyúčtovania.

Článok IV
Platnosť a úěinnosť zmluvy

1. Táto zrnluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2016.

2. Platnost‘ zrnluvy skončí: uplynutím doby podl‘a bodu 1. tohto článku zmluvy,

písomnou dohodou,

písornnýmodstúpením od zmluvy.

3. Od tejto zmluvy móže odstúpit‘ ktorákol‘vek zo zrnluvných strán, ak dójde k podstatnému

porušeniu zmluvných povinností.

Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa považuje orneškanie zmluvnej strany
s akýmkoľvek plnenírn podľa tejto zmluvy, ktoré obrozí konanie podujatia.

Za podstatné porušenie zmluvných povinností sa nepovažuje orneškanie zmluvnej strany s
akýnikoľvek plnenírn podľa tejto zmluvy, ak povinná zmluvná strana urobí nápravu v
dodatočnej lehote nie kratšej ako 3 dni, ktorú jej poskytne oprávnená zmluvná strana v
písomnom oznámení.

Oprávnená zmluvná stranaje povinná v písomnom oznámení o odstúpení od zmluvy
špeciftkovať porušenie záväzku ktorého sa dovoláva.

Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú nasledujúcim dňom Po dni jeho doručenia druhej
zrnluvnej strane.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na nábradu škody, ktorá
jej vznilda dóvodom odstúpenia od zrnluvy. Oprá.vnená zmluvná. strana si nábradu škody
uplatní písomnou výzvou.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa zrnluvné strany najneskór do 10.05.2016 dohodnú na
fmančnom vysporiadaní.

4. Zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
podl‘a ~ Sa ods. 13 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciáni a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.

ČlánokV

Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné zásielky si budú doručovat‘ do miesta sídla
zmluvného partnera. V prípade, že sa písomná zásielka vráti ako nedoručená na
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adresu uvedenú zmluvnou stranou, bude sa táto považovať za doručenú, a to v deň
vrátenia nedoručenej zásielky, aj keď sa o torn adresát zásielky nedozvedel.

2. Meniť alebo doplnit‘ túto zmluvu je možné len písonme, formou očísľovaného dodatku,
ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzt‘ahy založené touto zmluvou sa budú spravovat‘
hmotným právom Slovenskej republiky a v prípade sporov je daná jurisdikcia súdov
Slovenskej republiky.

4. Vzt‘ahy neupravené touto zmluvou sa spravujú prĺslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a subsidiárne d‘alšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.

5. Táto zmluva obsahuje štyri (4) strany a je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch
v slovenskom jazyku. Každá zmluvná strana dostane dva (2) exempláre tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu o spolupráci prečítali, jej obsahu porozumeli,
zmluva o spolupráci nebola uzatvorená za nevýhodných podmienok, nebola uzatvorená v
tiesni a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Bratislava~ Dolný Kubín~

generálna riaditeľka riaditeľ na základe poverenia

Národné osvetové centrum Oravské kultůrne stredisko v Dolnom Kubíne
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PhDr. Jana Kresáková PhDr.Miroslav Žabenský
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