ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
č. 1343/2019/OPM -KU
uzatvorená v zmysle ust. §269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
v spojitosti s ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ust. § 4
ods. 1 písm. 1) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a ust.
§7 ods, 1 písm. e) a ust. § 8 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

h
Zmluvné strany

Mesto Banská Bystrica
sídlo:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
IBAN

Československej armády č. 26, 974 01 Banská Bystrica
MUDr. Ján Nosko, primátor mesta
00 313 271
2020451587
SK77 7500 0000 0040 1679 5432

(ďalej len „Mesto“)

Banskobystrický samosprávny kraj
sídlo:

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica

v zastúpení:
IČO:
IBAN

Ing. Ján Lunter, predseda
37 828 100

(ďalej len „BBSK“)

(„Mesto“ a „BBSK“ spolu ďalej aj ako „Partneri“ alebo aj ako „Zmluvné strany“ v príslušných
gramatických tvaroch)

ÍL
Úvodné ustanovenia
1. Mesto v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni
životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na

vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport.
2. BBSK sa v zmysle ust. § 4 ods. 1 písm. 1) zákona Č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
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(zákon o samosprávnych krajoch) pri výkone samosprávy stará o všestranný rozvoj svojho územia
a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych
hodnôt a kultúrnych aktivít a stará sa o ochranu pamiatkového fondu.
3. Mesto v zmysle ust. §7 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uhrádza z rozpočtu obce záväzky vzniknuté zo

spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie
úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti.
4. BBSK v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. e) zákona Č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uhrádza z rozpočtu vyššieho územného celku
záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo s obcou, prípadne s ďalšími
osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti vyššieho územného celku vrátane záväzkov
vzniknutých zo spoločnej činnosti.

m.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dohoda Partnerov vytvoriť zmluvné podmienky pre naplnenie spoločného
cieľa, ktorým je vydanie knižnej publikácie k 30. výročiu Nežnej revolúcie (ďalej len „Publikácia“).
2.

Majúc na zreteli vyššie uvedený cieľ (ods. 1 tohto článku Zmluvy), dohodli sa Partneri spoločne, že:
■

Mesto na základe tejto zmluvy a v zmysle ust. §7 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v spojitosti s ust. § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, uhradí finančné náklady spojené s vydaním a tlačou Publikácie vo výške najviac
4.000,00 € (slovom štyritisíc eur);

■

BBSK na základe tejto zmluvy zabezpečí najmä výskumnú činnosť v súvislosti s obsahovou
prípravou Publikácie, tvorbu autorských textov, predtlačevú prípravu Publikácie a uhradí finančné
náklady s tým spojené vo výške najviac 4.000,00 € (slovom štyritisíc eur).

IV.
Ukončenie zmluvy
1.

Zmluvu je možné pred naplnením jej účelu ukončiť:

a)

na základe písomnej dohody Partnerov o ukončení platnosti a účinnosti zmluvy,

b) písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek Partnera aj bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná doba je jeden (1) kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca
nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhému Partnerovi.
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v.
Doručovanie
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že „adresa na doručovanie“ je adresa sídla, ktorú každá zo Zmluvných strán
uviedla v záhlaví tejto zmluvy.

2.

V prípade zmeny sídla je adresou na doručovanie posledná známa adresa, ktorú Zmluvná strana preuká
zateľne oznámila druhej Zmluvnej strane ako adresu na doručovanie. V spore preukazuje oznámenie
zmeny adresy na doručovanie tá strana, ktorej sa zmena týka. V pochybnostiach platí, že zmena adresy na
doručovanie nebola druhej strane riadne oznámená.

3.

Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom. Ak adresát odmietne písomnosť prijať,
považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy bolo prijatie odmietnuté. Za doručenú sa písomnosť po
važuje aj v tom prípade, ak písomnosť, odoslaná na doručovaciu adresu, bola vrátená odosielateľovi ako
nedoručená, bez ohľadu na dôvod nedoručenia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tejto písomnosti nedozvie.
Dňom doručenia je v takom prípade deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

VI.
Záverečné ustanovenia
1. Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúcim dňom po dni jej prvého zverejnenia na webovom sídle niektorej zo Zmluvných strán (§ 5a
ods. 13 prvá veta zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a ods. 1 zákona č 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník).
2.

Pre vzťahy neupravené touto zmluvou, zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, platia všeobecné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.

3.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami, podpísanými oboma
Zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru,
prostredníctvom poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo
Zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu.
5.

Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Mesto obdrží štyri vyhotovenia a dve
vyhotovenia obdrží BBSK.

6.

BBSK súhlasí s kompletným zverejnením obsahu tejto zmluvy na webovom sídle Mesta a Mesto súhlasí
s kompletným zverejnením obsahu tejto zmluvy na webovom sídle BBSK.

7.

Každá zo Zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky)
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
Zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo Zmluvných strán bude zmluva o prevode
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(postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá Zmluvná strana bude oprávnená od tejto
zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto
zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani
za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Banskej Bystrici, dňa

V Banskej Bystrici, dňa

Za Mesto :

\=dt/

banská bystrica
20

-

Ján Nosko /
primátor

-

Za BBSK:
Ing. Ján Lunter
predseda
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