
          Evid. č. 5/2022 
 

Zmluva o spolupráci 
 

uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník medzi 
 

 Zmluvné strany: 
 
Mestská časť Košice - Sever 
 
Zastúpená:  Ing. Františkom Ténaiom, MBA, starostom 
Sídlo:   Festivalové nám. 2, 040 01  Košice – Sever 
IČO:   00 690 929 
DIČ:   2020762964  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:  IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001 
 
(ďalej „mestská časť“) 
 
a 
 
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
Základná organizácia 8, 040 01 Košice I. - Sever 
 
Zastúpená:  p. Magdaléna Harčariková, predseda ZO č. 8 SZPB Košice - Sever 
 
(ďalej „SZPB“) 
 
uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu a s odkazom na ustanovenia § 51 zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník túto Zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva“). 
                                                                       
                                                                Preambula 
 
Dohoda o spolupráci vychádza z demokratického a humánneho odkazu protifašistického 
odboja, boja za slobodu, v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a slobôd 
a v Ústave Slovenskej republiky, ako aj v záujme spoločného úsilia napomáhať všestrannému 
formovaniu povedomia obyvateľov mesta Košice.  

                                                                       Čl. I 
                                                            Predmet zmluvy 
 

1. V záujme dosiahnutia cieľov uvedených v preambule tejto zmluvy sa mestská časť 
zaväzuje v mesiaci apríl alebo máj zorganizovať brigádu a vyčistiť priestor 
v Čermeľskom údolí pri pamätníku.  

2. Pri príležitosti Sviatku práce na deň 1. mája mestská časť zabezpečí kyticu, ktorú 
členovia SZPB položia 1. mája k pamätníku. 

3. Mestská časť poskytne SZPB dvakrát ročne bezodplatne priestory na konanie 
zasadnutí v budove Kultúrno - spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2, 040 
01 Košice (ďalej len priestory). 



4. SZPB v dostatočnom časovom predstihu oznámi plánovaný termín konania zasadnutia    
aby nebol narušený bežný chod centra. 

5. SZPB prehlasuje, že je s technickým stavom priestorov riadne oboznámený, priestory  
sú užívania schopné a môžu slúžiť dohodnutému účelu. 

6. SZPB sa zaväzuje užívať predmetné priestory len na dohodnutý účel a na aktivity  
smerujúce k naplneniu preambuly. 

7. SZPB je pri organizovaní zasadnutia povinný zabezpečiť dodržiavanie všetkých 
pandemických opatrení a s nimi súvisiacich usmernení všetkých kompetentných 
orgánov.  

8. SZPB je povinný odovzdať priestory v stave, v akom ich od mestskej časti prevzal. 

                                                                      Čl. II 
                                                Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o organizovaní podujatí spojených 
s naplnením preambuly, pozývať občanov a zúčastňovať sa na podujatiach.  

                                                                      Čl. III 
Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.  
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mestskej časti. 
3. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán. 
4. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy v prípade, ak jedna zo strán neplní 

povinnosti podľa tejto zmluvy a druhá strana ju písomne vyzvala na ich plnenie spolu 
s určením primeranej lehoty. Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje od začiatku, a 
to ku dňu doručenia odstúpenia zmluvnej strane. 

 

Čl. IV 
                                                Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Akékoľvek zmeny 
zmluvy sa musia vykonať vo forme písomného dodatku. 

2. Táto zmluva sa v neupravených otázkach spravuje príslušnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán po 
podpísaní zmluvy obdrží jeden exemplár. 

4. Zmluvné strany  prehlasujú, že si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, 
porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že zmluva je prejavom ich slobodnej, vážnej 
a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho ju podpisujú. 

 
V Košiciach dňa 25.2.2022 
  
 
 „Podpísané“        „Podpísané“ 
.......................................                              ....................................... 
Ing. František Ténai, MBA                                                               Magdaléna Harčariková 

Starosta                       predseda  


