
Zmluva o organizovaní podujatí 

 

Uzatvorená medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Hlavný organizátor:  Okresná organizácia Jednoty dôchodcov 

na Slovensku v Bardejove 

 Sídlo:    Nábrežná 26, 085 01  Bardejov 

 IČO:    008970190702 

IBAN:    SK60 6500 0000 0000 2031 5245 

Zastúpený:   Mgr. Anna Petričová, predsedníčka 

(ďalej len „združenie“) 

 

 

2. Hlavný organizátor:  Okresná knižnica Dávida Gutgesela 

 Sídlo:    Radničné námestie 1, 085 01  Bardejov 

 IČO:    377 815 70 

 DIČ:    202 146 7558 

IBAN:    SK37 8180 0000 0070 0052 0067 

Štatutárny orgán:  Mgr. Iveta Michalková, riaditeľka 

( ďalej len „spoluorganizátor“) 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto Zmluvy je organizovanie podujatí pod záštitou predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja: 

- Obvodné športové hry seniorov 

- Okresné športové hry seniorov 

- Cezhraničná spolupráca 

- Návšteva divadelných predstavení 

- Spoločenské posedenie s funkcionármi ZO JDS 

- Celoslovenská výstava „Zlaté ruky“ 



 

Článok II. 

Povinnosti združenia 

 

1. Združenie je povinné zabezpečiť realizáciu, kompletnú technickú prípravu 

a organizačné zabezpečenie podujatí. 

2. Združenie zabezpečí pre účastníkov primerané podmienky, v prípade potreby aj 

občerstvenie a nápoje. 

3. Združenie použije finančné prostriedky dohodnuté v tejto zmluve iba na pokrytie 

výdavkov spojených s uvedenými podujatiami. 

4. Združenie je povinné pri realizácií podujatí uvádzať verbálne záštitu podujatí 

predsedom PSK a Okresnej knižnice Dávida Gutgesela ako spoluorganizátora. 

5. Združenie zodpovedá za hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie verejných 

prostriedkov. 

6. Združenie berie na vedomie, že finančné prostriedky podliehajú zúčtovaniu 

s Prešovským samosprávnym krajom. Doklady o použití finančných prostriedkov 

doručí spoluorganizátorovi do 10.12.2021. 

 

 

 

Článok III. 

Povinnosti spoluorganizátora 

 

1. Organizátor je povinný uhradiť hlavnému organizátorovi výdavky na podujatia uvedené 

v článku I. tejto zmluvy. 

2. Výška dohodnutej sumy spolu je 2.453,00 EUR, z toho: 

- Obvodné športové hry seniorov    200,00 € 

- Okresné športové hry seniorov    500,00 € 

- Cezhraničná spolupráca     700,00 € 

- Návšteva divadelných predstavení   600,00 € 

- Spoločenské posedenie s funkcionármi ZO JDS  303,00 € 

- Celoslovenská výstava „Zlaté ruky“   150,00 € 

 



Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami § 262 ods. 1 Obchodného 

zákonníka. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na www stránke 

spoluorganizátora. 

3. Zmluvne strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za zvlášť 

nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom pre obidve zmluvné strany. 

 

 

 

 

V Bardejove, dňa 08.07.2021    V Bardejove, dňa 08.07.2021 

 

 

 

-------------------------------------                                         -------------------------------------- 

 Mgr. Iveta Michalková            Mgr. Anna Petričová 

    Riaditeľka OKDG          Predsedníčka OO JDS BJ  

 


