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Zmluva o spolupráci 01/2020 
podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1.   

názov Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy  

(ZO - RVC v Nitre) 

sídlo Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra 

IČO 

DIČ 

0034006656  

2021205769 

IBAN SK03 5600 0000 0008 0507 2001 

zastúpené Ing. Monika Bokorová, riaditeľka ZO – RVC v Nitre 

 

1.2.   

názov ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM 

MARTIN  (ZORVC MARTIN) 

sídlo S. H. Vajanského, 036 01 Martin  

IČO 

DIČ 

319 384 34 

2020604443 

IBAN SK92 5600 0000 0002 0164 3002   

zastúpené PhDr. Dušan  Gallo, riaditeľ 

uzatvárajú nasledovnú zmluvu 

 

2. Úvodné ustanovenia 

2.1. Východiskové skutočnosti  

Zmluvné strany vzhľadom na svoj záujem zefektívniť prácu ZORVC Martin  a využiť know-

how a skúsenosti v oblasti  video seminárov  ZO - RVC v Nitre uzatvárajú túto zmluvu, a to za 

podmienok uvedených nižšie. 

2.2. Účel zmluvy  

Účelom zmluvy je upraviť vzťahy medzi zmluvnými stranami pri organizovaní video 

seminárov  pre obce a organizácie  oslovované ZORVC MARTIN. 

3. Predmet zmluvy 

3.1. Predmet plnenia zmluvy je vzájomná spolupráca pri realizácii video seminárov. 

             V záujme naplnenia účelu zmluvy si strany dohodli nasledovné záväzky: 

3.1.1. ZO - RVC v Nitre : 

▪ pripraví video s logom ZORVC Martin, s úvodom a záverom na zverejnenie,  

▪ na svojej  web stránke: www.rvcnitra.sk samostatne zverejní video seminár a umožní    

prístup prihláseným účastníkom podľa podujatia, 

▪ zašle na mailovú adresu rvc@rvcmartin.sk link a prístupové heslo na video seminár, 

▪ po ukončení zverejnenia zašle zoznam mailových adries, ktoré video prezerali, 

▪ zašle ZORVC Martin faktúru za vykonané služby podľa dohodnutých sadzieb.  

 

3.1.2.  ZORVC Martin:  

▪ dohodne náležitosti spojené s autorskými právami s lektorom video seminára, 

▪ určí si dátum od kedy do kedy bude video seminár zverejnený. 

 

3.2. Rovnováha záväzkov 

 Strany po dôkladnom zvážení výslovne konštatujú, že vzájomné práva a záväzky podľa tejto 

zmluvy považujú za vyvážené. 

3.3. Organizácia spolupráce  

 Oprávnené osoby na oboch stranách navzájom poznajú svoje kontaktné údaje aktuálne v čase 

uzatvorenia zmluvy; ak by došlo k ich zmene, každá zo strán sa zaväzuje bezodkladne 

informovať druhú zmluvnú stranu. 

http://www.rvcnitra.sk/
mailto:rvc@rvcmartin.sk
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4. Finančné vzťahy 

4.1. Zo zmluvy vyplývajú finančné záväzky : 

▪ za každého účastníka video seminára  ZO RVC MARTIN uhradí ZO – RVC v Nitre  

príspevok podľa počtu prihlásených nasledovne : 

počet účastníkov    do     50              2,00 €/účastník 

počet účastníkov    51 - 150              1,50 €/ účastník 

počet účastníkov     nad 151             1,00 €/ účastník 

4.2. Finančné pohľadávky podľa tejto zmluvy sa fakturujú vždy najneskôr do desiatich pracovných 

dní po ukončení zverejnenia video seminára. 

4.3. Faktúra je splatná v lehote 14 dní od doručenia.  

4.4. Platby na základe tejto zmluvy sa uskutočňujú bezhotovostným prevodom na účet ZO – RVC v  

Nitre uvedený v záhlaví zmluvy. 

 

5. Vznik zmluvy, jej platnosť, účinnosť a skončenie 

5.1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami. 

5.2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.  

5.3. Táto zmluva zaniká: písomnou výpoveďou v dvojmesačnej výpovednej lehote, ktorá začína 

plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

5.4. Ak v čase skončenia zmluvy existujú pohľadávky za uskutočnené plnenia podľa tejto zmluvy, 

budú vyfakturované podľa stavu k termínu skončenia zmluvy, ak sa medzi stranami osobitne 

nedohodne iný postup. 

 

6. Spoločné a záverečné ustanovenia 

6.1. Ak dôjde pri realizácii tejto zmluvy k nejasnostiam alebo k rozdielnym názorom, strany sa 

zaväzujú o tom bezodkladne a otvorene komunikovať. 

6.2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnými dodatkami potvrdenými oboma zmluvnými 

stranami. 

6.3. Účastníci zmluvy sa dôkladne oboznámili s jej obsahom, porozumeli mu, nemajú k nemu 

pripomienky alebo námietky a na znak slobodného súhlasu pripájajú svoj podpis. 

6.4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú zo strán. 

 

V Nitre , dňa 27. apríla 2020 

   

V Martine, dňa 27. apríla 2020 

 

 

 

  

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

            Ing. Monika Bokorová     PhDr. Dušan Gallo 

       riaditeľka ZO – RVC v Nitre             riaditeľ  


