
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Mesto Vranov nad Topľou
V zastúpení: Ing. Ján Ragan - primátor
Adresa: Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
IČO: 00332933
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: SK67 0200 0000 OO 16 0765 5753
/ďalej len "objednávatel"'/

a

Dodávateľ: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
V zastúpení: Ing. Alfonz Kobielsky - riaditeľ
Adresa: M. R. Štefánika 8751200, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 355 19088
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu: SK34 0900 0000000560749407
/ďalej len "dodávateľ"/
/ďalej tiež "zmluvné strany"/

Preambula
Objednávateľ má prijaté platné Zásady poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta
Vranov nad Topľou č. 223/2019 vypracované v súlade so zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení so zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi v znení neskorších predpisov a zák. č. 44812008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov ( ďalej len Zásady). Podľa čl. 7 Zásad objednávateľ poskytuje
príspevok pre seniorov na filmové predstavenie vo forme poukážky v hodnote 1,00 €.

ČI.I
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi objednávateľom a dodávateľom pri
poskytovaní príspevkov na filmové predstavenie. Pri kúpe lístka na filmové predstavenie
po predložení poukazu vydaného mestom Vranov nad Topľou ( vzor poukazu tvorí
prílohu č.l tejto zmluvy) dodávateľ poskytne seniorovi zľavu vo výške 1,00 E.

Čl. II
Povinnosti zmluvných strán

l. Objednávateľ je povinný spolupracovať s dodávateľom a poskytnúť mu všetky potrebné
informácie na splnenie predmetu zmluvy.

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú dôsledne plniť vzájomnú oznamovaciu povinnosť
o akýchkoľvek okolnostiach majúcich vplyv na plnenie zmluvného záväzku.

3. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať zľavu špecifikovanú v Čl. l bode 1 tejto zmluvy
a zároveň sa zaväzuje po uplynutí každého kalendárneho štvrťroka fakturovať poskytnuté
zľavy a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho štvrťroka, pričom súčasťou faktúry budú aj
poukazy vo fakturovanej hodnote. Faktúru za štvrtý štvrťrok dodávateľ doručí
objednávateľovi najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.



Čl. VI
Doba platnosti zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto zmluvu bez uvedenia dôvodu, písomne v
2 mesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta od prvého dňa nasledovného mesiaca po
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

3. Zmluvu je rovnako možné ukončiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

l. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.

2. Meniť alebo doplňať text zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačko ch s platnosťou originálu, a to po dvoch
výtlačkoch pre objednávateľa a po jednom výtlačku pre dodávateľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, zmluva nebola
uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej
obsahu rozumejú a na znak súhlasu zmluvu podpisujú.

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom rozhodujúce je jej prvé zverejnenie.
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Vo Vranove nad Topľou, .

Ing. Ján Ragan, primátor Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ

za objedŕiávateľá za dodávateľa
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