
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Deň obce Hrubý Šúr 

uzatvorená podľa §51 Občianskeho zákonníka v platnom znení a  v spojitosti s ustanovením §11  

písm. f) a g)  zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu  v znení neskorších predpisov 

medzi 

Región Senec, oblastná organizácia cestovného ruchu   
Nám. 1. mája 4, 903 01 Senec 
Zastúpený: Ing. Róbert Podolský, podpredseda predstavenstva  
IČO: 42260337 
DIČ: 2023473023 
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s. 
č. účtu: SK76 7500 0000 0040 1639 0742 
 
(ďalej len „Región Senec“) 

a 

Obec Hrubý Šúr 
Č. d. 205, 903 01  Hrubý Šúr 
Zastúpený: Ing. Adrián Takács, starosta obce 
IČO:  00305987 
DIČ: 2021006658 
Bankové spojenie: UniCredit Bank 
č. účtu: SK20 1111 0000 0066 0249 7007 
 
(ďalej len „obec“) 
 
(ďalej aj „Zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je spolupráca pri realizácii podujatia „ Deň obce Hrubý Šúr “, Región 

Senec poskytne obci Hrubý Šúr finančný príspevok za podmienok uvedených v tejto zmluve.  

2) Projekt „Deň obce Hrubý Šúr“ sa realizuje v termíne 31. augusta 2019 na území obce Hrubý Šúr.  

3) Finančné prostriedky poskytnuté zo strany OOCR sú účelovo určené na „ Deň obce Hrubý Šúr “ 

vo výške 2385 EUR. 

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1) Obec Hrubý Šúr sa zaväzuje o prípravu a priebeh projektu, technické zabezpečenie a propagáciu 

podujatia. Obec Hrubý Šúr ďalej zabezpečí spropagovanie OOCR ako podporovateľa uvedeného 

podujatia a to uvedením na všetkých printových, mediálnych a propagačných výstupoch „S 

podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Senec, Ministerstvo dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky “.  



2) OOCR sa zaväzuje, v súlade so svojimi úlohami v oblasti podpory kultúrneho, spoločenského 

a športového života, v oblasti organizácie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov a v oblasti 

iniciatívy a zabezpečenia tvorby, manažmentu a prezentácie produktov cestovného ruchu na 

základe tejto zmluvy poskytnúť obci Hrubý Šúr na účel uvedený v čl. I tejto zmluvy finančný 

príspevok vo výške celkovej ceny 2500 EUR a to vyplatením faktúr daným účinkujúcim. Uvedená 

suma sa odvíja od celkovej kalkulácie dodanej obci Hrubý Šúr na podujatie Deň obce Hrubý Šúr, 

v ktorej sú vyčíslené náklady na hudobnú produkciu skupín a organizačné subjekty.  

3) Obec Hrubý Šúr sa zaväzuje poskytnutý finančný príspevok použiť výlučne spôsobom a na účel 

dohodnutý v tejto zmluve a poskytnuté finančné prostriedky vyúčtovať do 10 dní po skončení 

podujatia doložením príslušných originálov prvotných účtovných dokladov, ktoré musia obsahovať 

všetky náležitosti podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

4) Na používanie finančného príspevku sa vzťahuje povinnosť dodržať pravidlá rozpočtového 

hospodárenia podľa § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecné záväzné predpisy.  

5) Výška finančného  príspevku uvedená v ods. 2 tohto článku je stanovená ako maximálna a nie je 

možné ju prekročiť.  

6) Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú 

nevyhnutné na úspešné splnenie cieľa tejto zmluvy o spolupráci a záväzkov zmluvných strán z nej 

vyplývajúcich.  

Čl. III 

Doba trvania a ukončenia zmluvy 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby vyúčtovania prípadne vrátenia finančných 

prostriedkov v zmysle čl. II tejto zmluvy.  

2) Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť a to aj bez uvedenia 

dôvodu. 

3) V prípade ukončenia zmluvy niektorým  z uvedených spôsobov sa ukončí platnosť všetkých práv 

a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, okrem tých práv a povinností, ktoré boli 

uplatnené do dátumu zániku platnosti a účinnosti zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. Zmluvné strany sú povinné v takomto prípade vysporiadať si navzájom svoje záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy ku dňu jej zániku.  

 

Čl. IV 

Záverečné ustanovenia 

1) K zmene dohodnutých podmienok môže dôjsť len vzájomnou dohodou zmluvných strán formou 

písomného dodatku podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. 

2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú námietky 

proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných podmienok a na 

znak súhlasu ju vo vlastnom mene podpisujú.  

3) Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka  a ostatnými platnými právnymi predpismi.  

4) Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po jednom.  



5) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia, v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.  

 

V Senci ,  

 

 

Za Región Senec           Za obec 

 

PODPIS         PODPIS 

_______________________________           _________________________________ 

     Ing. Róbert Podolský,       Ing. Adrián Takács  

podpredseda predstavenstva                 starosta obce     

 

 

 

  

  

 

 


