
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzavretá v súlade s ust. § 51 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

Účastník 1:        Podpoľanie 

 so sídlom Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva 

 Zastúpený : Jana Hrončeková, predsedníčka 

 IČO : 420 022 06 

 DIČ : 2022216416 

 (ďalej len Účastník 1) 

 

                                                                

Účastník 2: Obec Hrochoť 

 so sídlom: Námestie Andreja Sládkoviča  343/1, 976 37 Hrochoť 

 Zastúpený: Bc. Marian Mazúch, starosta obce 

IČO: 00313475 

DIČ: 2021115855  

                                                (/ďalej len Účastník 2) 

 

 

Preambula 

 

Občianske združenie Podpoľanie je držiteľom štatútu MAS, ktorý ho oprávňuje vykonávať na území 

MAS viaceré aktivity. Jednou z týchto aktivít realizujúcich sa na základe Zmluvy o poskytnutí NFP č. 

NFP309190N920 uzatvorená medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou ako poskytovateľom 

a MAS Podpoľanie ako prijímateľom, sú animačné aktivity zahŕňajúce propagáciu a informovanie širokej 

verejnosti o aktivitách a činnosti MAS Podpoľanie a výsledkoch stratégie CLLD. Na základe uvedených 

skutočností uvedených v Preambule uzatvárajú zmluvné strany Zmluvu o spolupráci s nasledovným 

obsahom:  

 

I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán a úprava vzájomných práv a povinností počas 

konania podujatia Čo je aj tá Hrochoť (ďalej len PODUJATIE),  ktoré sa koná  dňa 20.08.2022 od 15.00 

hod. v areáli futbalového ihriska v obci Hrochoť.  

 

II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

2.1. Účastník 2 sa zaväzuje: 

2.1.1. V spojitosti s PODUJATÍM : 

a) umiestniť povinné logá na oficiálnom  plagáte  PODUJATIA, ktoré na účel konania podujatia 

zašle Účastník 1 Účastníkovi 2;  

b) umožniť počas konania PODUJATIA propagáciu činnosti MAS Podpoľanie formou vystavenia 

propagačných materiálov na miestach určených Účastníkom 1; 

2.1.2. Konzultovať umiestnenie a vizuálne vyhotovenie loga v jednotlivých propagačných materiáloch    

          pred ich uverejnením  s Účastníkom 1  resp. poverenou osobou. 

2.2.  Účastník 1 sa zaväzuje zabezpečiť kultúrny program počas podujatia Čo je aj tá Hrochoť,  

          zabezpečenie umeleckých vystúpení spevákov, tanečníkov počas programu Prišli sme vám  

          zaspievať, ktoré sa bude konať dňa 20.08.2022 

 

 

 



 

III. 

Čas plnenia a doba platnosti zmluvy 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa podpisu obidvomi 

zmluvnými stranami do 23.08.2022. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

4.1. Všetky vzťahy, ktoré nie sú upravené zmluvou sa spravujú platnými zákonmi  SR, najmä 

 Občianskym zákonníkom. 

4.2. Zmluvné strany prehlasujú, že v prípade sporu z tejto zmluvy sa ho budú snažiť vyriešiť  

 vzájomným rokovaním. 

4.3. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve možno uskutočniť len písomnou   formou so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. Zmeny, pri ktorých písomná   forma nebola  dodržaná, nemajú právnu  

záväznosť. 

4.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými  stranami a účinnosť podľa 

§47a Občianskeho zákonníka. Zmluva je  vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre 

každú zmluvnú stranu.   

 

. 

V Detve, dňa  12.08.2022 

           

 

 

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

         Účastník 1       Účastník 2 

Jana Hrončeková                           Bc. Marian Mazúch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


