
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI č. 73 / 17 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

  

Čl. I 

Zmluvné strany 

   
1. Kultúrne centrum Abova 

so sídlom: Bidovce 206, 044 45 Bidovce 

zastúpený: Mgr. Dominika Částová 

(ďalej len Organizátor)  

  

 

2. Jozef Sendžo  
bytom:  

rodné číslo:  

číslo OP:  

tel.číslo:  
číslo účtu:  

(ďalej len Partner)  

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

  

  

1.  Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vykonávaní údržby areálu v okolí  

Pamätníka bojov o Dargovský priesmyk a Siene bojovej slávy. 

  

2.  Údržba areálu sa uskutoční  od 2.8.2017 do 31.8.2017 

 

Čl. III 

Čas plnenia a záväzky zmluvných strán 

  

  

1. Organizátor sa zaväzuje zabezpečiť partnerovi pracovné pomôcky a náradie potrebné pre 

údržbu areálu. Organizátor zabezpečí pitný režim pre partnera. Organizátor odovzdá kľúče od 

Siene Bojovej Slávy partnerovi, kvôli pravidelnému vetraniu a údržbe v dňoch od 2.8.2017 do 

31.8.2017 v čase od 13.00 hod. do 15.30 hod.  

 

 

2. Partner bude v rámci tejto údržby areálu vykonávať funkciu pomocného pracovníka -

údržbára 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  150 € (slovom 

stopäťdesiat EUR). 

  

 

3.  Partner odovzdá kľúče od Siene Bojovej Slávy organizátorovi dňa 31.8.2017 do 15.30 hod. 

 

 

4.  Odmena je splatná po ukončení práce 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. 

 

 
 Ako dotknutá osoba v zmysle §21 ods. 2 a 3 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svoj 

súhlas na spracovanie a uchovávanie osobných údajov na personálne, mzdové spracovanie v súlade s osobitnými 

zákonmi. 

Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných 

údajov. Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely evidencie Kultúrneho centra Abova, Bidovce. 

 

 

Súhlasím / nesúhlasím so zverejňovaním kolektívnych fotografií a fotografií z vyššie uvedeného podujatia na 

oficiálnej webovej stránke Kultúrneho centra Abova, na oficiálnej webovej stránke vášho zriaďovateľa 

(web.vucke.sk), na sociálnych sieťach oboch organizácií a internej  fotodokumentácii.  Tento súhlas udeľujem aj 

na archiváciu vyhotovených fotografií počas zákonom stanovenej lehoty, alebo po dobu písomného odvolania.  

 

 

  

 

  

V Bidovciach, dňa 2.8. 2017 

  

  

  

  

  

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

                Partner                       Organizátor                    

                       

 


