
Zmluva o organizovaní podujatia

č.  1/EN/2018

uzatvorená medzi

Hlavný organizátor:
Názov organizácie: Mestské kultúrne stredisko v Sabinove
Sídlo: Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
IČO: 00149683
DIČ: 2020711308
IBAN: SK81 0200 0000 0000 1163 2572  – VÚB Banka, a.s.
Zastúpená: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka
(ďalej len „MKS“)

a

Spoluorganizátor:
Názov organizácie: Divadlo Jonáša Záborského
Sídlo: Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov
IČO: 37783432
DIČ: 2021470396
IČ DPH: nie sme platcami DPH
IBAN: SK71 8180 0000 0070 0051 2665 - Štátna pokladnica
Zastúpená: Mgr. Ján Hanzo, riaditeľ
Register: KUL 2002/153/27, príspevková organizácia PSK
(ďalej len „DJZ“)

Článok I.
Predmet zmluvy

Predmetom  tejto  zmluvy  je  organizovanie  akcie  „Letná  harmónia“,  ktorá  sa  uskutoční
09.06.2018  o  18:00  hod.  v  Evanjelickom  kostole  v  Sabinove.  Podujatie  je  organizované  pod
záštitou  predsedu  Prešovského  samosprávneho  kraja  a  spoluorganizované  Divadlom  Jonáša
Záborského v rámci jeho osvetovej činnosti.

Článok II.
Povinnosti hlavného organizátora

1. MKS je povinné zabezpečiť realizáciu podujatia v stanovenom termíne a rozsahu
2. MKS  zabezpečí  komplexnú  technickú  prípravu  akcie  a  organizačné  zabezpečenie  v

spolupráci s DJZ.
3. MKS  zabezpečí  pre  účastníkov  podujatia  primerané  podmienky,  v  prípade  potreby  aj

občerstvenie a nápoje.
4. MKS použije  finančné prostriedky dohodnuté  v  tejto  zmluve  iba  na  pokrytie  výdavkov

spojených s uvedenou akciou.
5. MKS je povinné uvádzať verbálne záštitu podujatia predsedom Prešovského samosprávneho

kraja a Divadlo Jonáša Záborského ako spoluorganizátora podujatia.



Článok II.
Povinnosti spoluorganizátora

1. V rámci organizácie akcie  „Letná harmónia“ je DJZ povinné uhradiť organizátorovi akcie
sumu 835 € (slovom osemstotridsaťpäť Eur) na účet hlavného organizátora a to do 7 dní od
podpisu tejto zmluvy.

 

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy  v  dohode  neupravené  sa  spravujú  ustanoveniami  §  262  ods  1.  Obchodného
zákonníka.

2. Obe strany prehlasujú, že rozumejú ustanoveniam tejto dohody, že túto dohodu uzatvárajú
slobodne,  vážne,  nie  za  zvlášť  nevýhodných  podmienok,  na  znak  čoho  ju  vlastnoručne
podpisujú.

3. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva  je podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým
sa  mení  a  dopĺňa  zákon  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka  v  znení  neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, povinne zverejňovanou zmluvou.

4. Táto dohoda je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých po jej podpísaní obdržia obe strany
po dvoch výtlačkoch.

5. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu oboch strán.

V Prešove dňa 06.06.2018

________________________ __________________________
za Divadlo Jonáša Záborského za Mestské kultúrne stredisko v Sabinove


