
ZMLUVA O PRENÁJME PRIESTOROV PRE ORGANIZOVANIE 
Podujatia s názvom 

„STRETNUTIE OBČANOV a RODÁKOV OBCE DRIENICA 
ŽIJÚCICH NA UKRAJINE 2019“ 

ďalej ako „zmluva“ 
uzatvorená medzi: 

I. 
Zmluvné strany 

Obec Drienica 

so sídlom: 
zastúpený: 

Drienica 168  
Ing. Igor Birčák 

IČO: 00326968 
 (ďalej len „spoluorganizátor“) 

a 

Благодійний фонд Центр громадських ініціатив 

so sídlom: 3 Koroliova st, app 4, Perechyn 
zastúpený: 
IČO: 

Andrij Vyshnyak , riaditeľ nadácie 
N/A 

 (ďalej len „hlavný organizátor“) 

ako  organizátori  podujatia  „ STRETNUTIE OBČANOV a RODÁKOV OBCE DRIENICA 
ŽIJÚCICH NA UKRAJINE 2019 “  uzatvárajú  túto  zmluvu o spolupráci za nasledovných 
podmienok v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. n) zákona č. 302/2001 Z.z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov. 

II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca hlavného organizátora a spoluorganizátora na 
podujatí „ STRETNUTIE OBČANOV a RODÁKOV OBCE DRIENICA ŽIJÚCICH NA 
UKRAJINE 2019 “ (ďalej aj „podujatie“), ktoré sa bude konať v  d ň o c h  2. februára 2019  
v Kultúrnom dome v Drienici,  ktorého jediným a výhradným organizátorom je hlavný 
organizátor podujatia. V zmysle spolupráce hlavného organizátora a spoluorganizátora sa 
hlavný organizátor zaväzuje zrealizovať podujatie a prezentovať Obec Drienicu ako 
spoluorganizátora na všetkých komunikačných výstupoch.



III. 
Práva a povinnosti zmluvných 

strán 

A / Hlavný organizátor sa zaväzuje: 

1. realizovať podujatie so spoluorganizátorom v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy
nasledovným spôsobom:
a) zabezpečiť prípravu a realizáciu podujatia
b) zabezpečiť umelcov a aktérov vystúpení z Ukrajinskej strany na akciu v súlade

predmetom zmluvy vrátane pozvania účastníkov cca 30 rodákov na podujatie
c) finančne zabezpečiť všetky náklady spojené s účinkujúcimi a účastníkmi akcie

z Ukrajinskej strany
d) predložiť spoluorganizátorovi na odsúhlasenie realizačné riešenie podujatia

pred jeho realizáciou,

2. zachovať erb spoluorganizátora, farbu a typ písma v súlade s dizajn manuálom
spoluorganizátora, vo všetkých výstupoch

B / Spoluorganizátor sa zaväzuje: 

1. podieľať s a  na zabezpečení podujatia, najmä zabezpečenia javiska a hľadiska,
ozvučenia, prípravy a realizácie a ostatného technického zázemia

2. v primeranom rozsahu participovať na organizačnej príprave podujatia
3. zabezpečiť účasť cca 30 občanov, rodákov obce prostredníctvom pozvánok

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť 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. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom emailovej pošty, 
resp osobné pracovné stretnutia. 

IV. 
Platobné podmienky 

1. Hlavný organizátor a spoluorganizátor sa dohodli, že všetky náklady vzniknuté za
realizáciu ich časti zmluvy uhradia z vlastných zdrojov. Náklady na zabezpečenie
akcie si vopred schvália a oboznámia partnerov.

2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak sa podujatie špecifikované
v článku II  tejto  zmluvy  neuskutoční,  nebude si obe strany uplatňovať u seba
žiaden podiel na vzniknutých nákladoch

V. Odstúpenie od zmluvy 

V prípade závažného porušenia povinností zmluvných strán upravených v Článku III tejto 
zmluvy o spolupráci, môžu spoluorganizátor i hlavný organizátor od tejto zmluvy odstúpiť. 
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 



VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení obdrží
hlavný organizátor spoluorganizátor.

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť výhradne písomnou formou
po dohode zmluvných strán.

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho
zákonníka.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.

5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa
zmluvné strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými
záväznými predpismi.

V Drienici: 14. januára 2019 Perechyn:  10. január  2019 

Ing. Igor Birčák, starosta obce Andryj Vyshnyak, riaditeľ 
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