
Z M L U V A  O  S P O L U P R Á C I
pri zabezpečení regionálnej prehliadky záujmovej činnosti seniorov a klubov dôchodcov Jeseň je dar

1. Zmluvné strany:
1.1  Obec: Kocurany, Kocurany č.105, 972 02

IČO: 00648868 
            zastúpená: Ing. Vojtech Čičmanec - starosta obce

1.2 Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
             bankové spojenie: 70 00 51 09 18/8180

 IBAN: SK98 8180 0000 0070 0051 0918  

 IČO: 340 59 113
 zastúpené: Mgr. Ľudmilou Húskovou, riaditeľkou RKC

2. Účel dohody:
Zmluvné strany sledujú uzavretím dohody cieľ zabezpečiť regionálnu prehliadku záujmovej činnosti
seniorov  a  klubov  dôchodcov  -  Jeseň  je  dar,  ktorá  sa  uskutoční  v dňoch  20.10.-  21.10.2017
v Zemianskych Kostoľanoch

3. Predmet dohody: 
3.1. Záväzky obce: Obec sa bude podieľať na financovaní nákladov spojených s prehliadkou vo výške –

1,00 €/osoba – účastník za obec. Za týmto účelom prevedie na účet Regionálneho kultúrneho centra
v Prievidzi čiastku 12,- € za  12 účastníkov najneskôr do 20.10.2017

3.2. Záväzky Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi:
3.2.1. RKC zabezpečí  po odbornej, organizačnej a finančnej stránke podujatie Jeseň je dar, čo zahŕňa:

 Príprava  a  organizácia  podujatia  -  distribúcia  propozícii,  pozvánok,  organizačných pokynov,  príprava
scenára a moderovanie podujatia

 Propagácia podujatia
 Zabezpečenie dopravy účastníkov na podujatie a stravy pre účinkujúcich 
 Ozvučenie podujatia, video a foto-dokumentácia podujatia

4. Spoločné ustanovenia:
4.1. Zmluva vzniká jej obojstranným potvrdením.
4.2. Od  zmluvy  môže  odstúpiť  každá  zo  zmluvných  strán  bez  udania  dôvodu,  písomnou  formou,

najneskôr však pred začiatkom podujatia Jeseň je dar.
4. 3. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy sa môžu robiť len v písomnej forme a len   
            medzi zástupcami uvedenými v záhlaví zmluvy, alebo osobitne na to splnomocnenými zástupcami.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
4.2. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho 1–krát pre každú zo zmluvných strán.
4.3. Totožná zmluva sa uzatvára súčasne aj  s ďalšími  mestami a obcami na hornej Nitre – v okrese

Prievidza

Za obec: Kocurany                       Za RKC v Prievidzi           Ľudmila Húsková
Zastúpenú starostom Ing. Vojtech Čičmanec                                         zastúpené riaditeľkou        
                                                                                                                                                                   ................................... 

    

Miesto: Kocurany
Dátum: 18.10.2017

 


