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         Evid. č. 76/2019 
Zmluva o spolupráci 

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

 

Zmluvné strany 
 

K-art, občianske združenie 

 

Zastúpené  Mária Lenárdová, predsedníčka  

Sídlo   Kostolianska 33, 040 01 Košice 

IČO   35562293 

(ďalej len „organizátor “) 

 

Mestská časť Košice - Sever 

 

Zastúpená  Ing. František Ténai, starosta 

Sídlo   Festivalové námestie 2, 040 01  Košice  

IČO   00 690 929 

DIČ   2020762964  

Bankové spojenie Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu  IBAN: SK24 5600 0000 0005 6952 4001 

(ďalej len „spoluorganizátor “) 

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“) 

 

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“). 

                                                                

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce zmluvných strán. 

2. Organizátor a spoluorganizátor majú záujem o spoluprácu pri organizácii podujatia 

„Medzinárodný plenér výtvarníkov“, ktorý sa bude konať v priestoroch Kultúrno -  

spoločenského centra, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice v dňoch 12. – 15.09.2019  (ďalej 

len „podujatie“). 

3. Za účelom organizácie podujatia poskytne spoluorganizátor organizátorovi bezodplatne 

priestory Kultúrno - spoločenského centra na ulici Obrancov mieru 2, 040 01 Košice 

(ďalej len „Kultúrno-spoločenské centrum“). 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť program podujatia. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú k poskytovaniu vzájomnej súčinnosti pri plnení záväzkov       

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých               

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si  

      oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti.  

3.   Spoluorganizátor umožní organizátorovi využívať predmetné priestory na dobu určitú,             

       t.j. v dňoch 12. – 15.09.2019. 

4. Spoluorganizátor odovzdá organizátorovi sadu kľúčov od budovy Kultúrno-

spoločenského centra, ich prevzatie potvrdí organizátor svojím podpisom na „Protokol 

o odovzdaní a prevzatí“, ktorý je súčasťou zmluvy. 

5. Otváranie a zatváranie budovy Kultúrno-spoločenského centra zabezpečí organizátor. 
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6. Organizátor prehlasuje, že je s technickým stavom priestorov riadne oboznámený, 

priestory sú užívania schopné a môžu slúžiť dohodnutému účelu.  

7. Organizátor sa zaväzuje užívať predmetné priestory len na dohodnutý účel v súlade 

s predmetom zmluvy. 

8. Organizátor odovzdá sadu kľúčov od budovy Kultúrno-spoločenského centra 

spoluorganizátorovi deň nasledujúci po ukončení podujatia, t.j. 16.09.2019.  

9. Organizátor je povinný odovzdať priestory v stave, v akom ich od spoluorganizátora  

prevzal. Náklady vzniknuté v dôsledku nedodržania povinnosti vyplývajúcej z prvej vety 

tohto bodu je organizátor povinný uhradiť spoluorganizátorovi. 

 

Čl. III 

Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle spoluorganizátora. 

2. Trvanie zmluvy je obmedzené splnením predmetu zmluvy podľa čl. I zmluvy (t.z. platnosť 

sa končí uskutočnením podujatia, na ktoré sa vzťahuje táto zmluva). 

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 druhej 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 09.09.2019        

 

 

K – art, občianske združenie                                                  Mestská časť Košice – Sever 

                                
 

 

       „podpísané“       „podpísané“ 

 

 

........................................                               ........................................                     

       Mária Lenárdová                           Ing. František Ténai 

          predsedníčka                                                starosta 
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PROTOKOL  O  ODOVZDANÍ  A PREVZATÍ   

 

Odovzdávajúci: Mestská časť Košice – Sever 

 

Sídlo:  Festivalové námestie č. 2, 040 01 Košice 

 

 (ďalej len „odovzdávajúci“)  

 

Preberajúci:              K-art, občianske združenie 

   Sídlo: Kostolianska 33, 040 01 Košice 

 (ďalej len „ preberajúci“)  

 

Predmet odovzdania a prevzatia: 

Sada kľúčov od budovy Kultúrno – spoločenského centra, Obrancov mieru 2, 040 01 Košice, 

v počte kusov 9 

 

Dôvod odovzdania a prevzatia:                                                                       

Odovzdanie a prevzatie sady kľúčov sa uskutočnilo na základe Zmluvy o spolupráci zo dňa 

09.09.2019 

 

Dátum a čas odovzdania a prevzatia : 10.09.2019  o 9,00 hod. 

 

Technický stav predmetu odovzdania a prevzatia: 

Odovzdávajúci a preberajúci konštatujú, že priestory Kultúrno – spoločenského centra sú 

v užívania schopnom stave a preberajúcemu je známy technický stav priestorov. 

 

Protokol o odovzdaní a prevzatí je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe strany obdržia 

po jednom rovnopise. 

 

 

 

Odovzdávajúci – v zastúpení: Mgr. Lucia Rácová       „podpísané“ 

                                       

Preberajúci – v zastúpení : Ing. arch. Eva Lorenzová       „podpísané“ 

  

V Košiciach, 10.09.2019 

 

 


