
  Zmluva o vzájomnom poskytovaní služieb  
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

č. 080/13/07/ost.  

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Mesto Senec  

Mierové námestie 8  

903 01 Senec 

v zastúpení:   Ing. Karol Kvál – primátor mesta 

IČO:     003 050 65 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   6602827002/5600 

(ďalej len „mesto“) 

a 

 

Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá 

Strečanského 602 

920 41 Leopoldov 

v zastúpení:    Ing. Miloš Kunkel, predseda oz, a  štatutárny zástupca 

IČO:     37995499 

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s 

číslo účtu:   0285519024/0900 

(Ďalej len „OZ“) 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom zmluvy je vzájomné poskytovanie služieb medzi zmluvnými stranami pri 

zabezpečení kultúrneho podujatia: Ľudové umelecké remeslá, Senec, v dňoch 10-

11.8.2013 

Čl. III. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

 

1) OZ sa zaväzuje zabezpečiť účasť 100-120 ľudových remeselníkov 

2) OZ zabezpečí podujatie po organizačnej stránke, t.z, OZ je zodpovedné za výber 

remeselníkov, úroveň remesiel, umiestnenie stánkov, registráciu remeselníkov, evidenciu 

a celkovú umeleckú úroveň podujatia 

3) OZ  zabezpečí nasledovnú reklamu mesta Senec v týchto reklamných materiáloch:  

a) na plagátoch podujatia /v meste Senec, priľahlých obciach a mestách/ 

b) v bulletine podujatia 

c) na reklamných letáčikoch, rozširovaných v meste Senec a priľahlých obciach 

d) na bilboardoch podujatia 

e) v denníku Sme, dňa 2.8.2013 

4) Mesto Senec sa zaväzuje poskytnúť priestor na konanie podujatia na nám. 1. mája 

a Lichnerovej ulici v Senci. 



 

 

Čl. IV. 

Doba trvania zmluvného vzťahu 

 

1) Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 2.8.2013 do 11.8.2013 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnené a v súlade s čl. VI. odsek 1) tejto 

zmluvy. 

 

2) Vzájomné práva a povinnosti účastníkov zmluvy bližšie nešpecifikované v tejto zmluve 

sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

3) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnocenných rovnopisoch, z toho po dvoch pre 

každého účastníka zmluvy. 

 

4) Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na 

znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto 

zmluvy v plnom rozsahu zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, 

určite a zrozumiteľne bez omylu, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, bez 

akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

 

V Senci, dňa 1.8.2013     

 

 

 

 „podpísané“       „podpísané“ 

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

        Ing. Karol    K v á l                   Ing. Miloš Kunkel    

              primátor          štatutárny zástupca 


