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ZMLUV A O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi:

Minorma o. z.
Sídlo: Baštová 343/5, 811 03 Bratislava
IČO: 42265142
Štatutárny zástupca: Gábor Bindics
a

Mesto Sládkovičovo
Sídlo: 925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 329
IČO: 00306 177, DIČ: 2021006746
Štatutárny zástupca: Ing. Anton Szabó, primátor mesta

Článok l
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizovaní
projektu Vents ďEst - Východný vietor 25.
2. Projekt Vents ďEst - Východný vietor 25 je projektom občianskeho združenia
Minorma.

Článok II
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Občianske združenie Minorma v súlade s projektom, ktorý podporil Úrad vlády
Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2015
usporiada tri koncerty projektu Vents ďEst - Východný vietor 25.
2. Mesto Sládkovičovo sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť občianskemu združeniu
Minorma pri usporiadaní jedného z troch koncertov podľa odseku 1, a to konaného 7.
novembra 2015 v Sládkovičove
3. Mesto Sládkovičovo sa zaväzuje poskytnúť potrebný priestor na usporiadanie
koncertu podľa ods. 2.
4. Mesto Sládkovičovo sa zaväzuje použiť na informačných a propagačných materiáloch
logo Úradu vlády Slovenskej republiky s textom "Realizované s finančnou podporou
Úradu vlády SR - program kultúra národnostných menšín 2015", ako aj logo
občianskeho združenia Minorma.
5. Zmluvné strany sa dohodli na tejto spolupráci bezodplatne.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva je platná a účinná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
2. Platnosť zmluvy zaniká splnením jej cieľa alebo jednostranným vypovedaním.
Výpoveď je platná a účinná dňom doručenia druhej strane.

3. Na právne vzťahy založené touto zmluvou a ňou neupravené sa použijú príslušné
ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom vyhotovení.
V Sládkovičove dňa 06.10.2015
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