
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 7 / 17 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

  

Čl. I 

Zmluvné strany 

   
1. Kultúrne centrum Abova 

so sídlom: Bidovce 206, 044 45 Bidovce 

zastúpený: Mgr. Tomáš Oravec, PhD 

(ďalej len Organizátor)  

  

 

2. Mgr.art.Alexandra Štefková, PhD  

bytom:  

rodné číslo:  

číslo OP:  

tel.číslo:  

číslo účtu: (ďalej len Partner)  

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

  

  

1.  Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii 21.ročníka Krajskej 

postupovej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre 

deti Detské Divadelné Košice. 
  

2.  Súťaž sa uskutoční dňa 7.4 a 8.4.2017 o 9:00 hod., v Bábkovom divadle v Košiciach, 

Tajovského 4, sála JORIK. 

 

 

 

Čl. III 

Čas plnenia a záväzky zmluvných strán 

  

  

1.   Organizátor sa zaväzuje zrealizovať 21.ročník Krajskej postupovej prehliadky detskej 

dramatickej tvorivosti a divadiel dospelých hrajúcich pre deti Detské Divadelné Košice 
v Bábkovom divadle v Košiciach, Tajovského 4, sála JORIK. 
 

 

2.   Partner bude na tejto súťaži vykonávať funkciu člena odbornej poroty za finančnú odmenu, ktorá 

je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

zmien a doplnkov vo výške 110 € (slovom stodesať EUR). 

  

3.   Odmena je splatná po ukončení práce v odbornej porote a Organizátor  ju uhradí Partnerovi  na 

jeho účet. 

 

   

 

 

 

Čl. IV 



Záverečné ustanovenia 

  

  

1.   Zmluva je napísaná v dvoch vyhotoveniach a každý účastník dostane jedno vyhotovenie.  

  

2.   Zmluvu možno meniť len na základe dohody zmluvných strán, a to vo forme písomného dodatku.  

 

3.   Za  zdanenie príjmu  podľa tejto zmluvy zodpovedá Partner.  

 

4.  Táto zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. V zmysle ustanovenia § 

47a ods. 1 zákona č. 40/1964  Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov táto zmluva 

nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

 

5.   Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť 

k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň 

vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

  

  

  

V Bidovciach, dňa 4.4. 2017 

  

  

  

  

  

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

                Partner                                  Organizátor                    

                       


