
Zmluva o spolupráci

č. l/EN/2022uzatvorená medzi
Názov organizácie: Sídlo:IČO: Obec OvčieOvčie 32, 082 38 00327581DIČ:IBAN: SK85 7500 0000 0040 2960 4041 -  ČSOB, a.s.Zastúpená: Eduard Jenča(Hlavný organizátor) aNázov organizácie: Sídlo:IČO:
DIČ:IČ DPH:IBAN:Zastúpená:Register:(Spoluorganizátor)

Divadlo Jonáša ZáhorskéhoNámestie legionárov 6, 081 61 Prešov377834322021470396nie sme platcami DPHSK71 8180 0000 0070 0051 2665 - Štátna pokladnica Mgr. ján Hanzo, riaditeľKUL 2002/153/27, príspevková organizácia PSK
Článok I.

Predmet zmluvyPredmetom tejto zmluvy je technicko - organizačné zabezpečenie podujatia Osláv 700 výročia obce Ovčie, ktorý sa uskutoční dňa 20. augusta 2022 v Ovčom.Podujatie sa realizuje s podporou a pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Divadlom Jonáša Záhorského v rámci jeho osvetovej činnosti.
Článok II.

Povinnosti zmluvných strán

Obec Ovčie zabezpečí:1. realizáciu propagačných materiálov na uvedené podujatie2. komplexnú technickú prípravu akcií a organizačné zabezpečenie v spolupráci s Divadlom Jonáša Záhorského.3. interpretov- hudobných hostí4. ďalších pozvaných hostí/umelcov na realizáciu vedľajšieho sprievodného programu5. realizáciu pozvánok pre domácich účastníkov a pozvaných hostí.6. použitie finančných prostriedkov dohodnutých v tejto zmluve iba na pokrytie výdavkov spojených s uvedenou aktivitou.



7. uvádzanie verbálne a písomne záštitu uvedenej aktivity predsedom Prešovského samosprávneho kraja.
Divadlo Jonáša Záhorského zabezpečí:1. komplexnú technickú prípravu a súčinnosť pri realizácii jednotlivých aktivít v spolupráci s hlavným organizátorom podujatia.2. DjZ povinné uhradiť hlavnému organizátorovi akcií sumu 500 € (slovom päťsto Eur] na bankový účet a to najneskôr do 30 dní od podpisu tejto zmluvy.

Článok III.
Záverečné ustanovenia1. 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 podlá 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.

Mgr. ján Hanzo Eduard Jenčariaditeľ starosta


