
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ORGANIZOVANÍ PODUJATIA č. 11/2018-OKUD  

uzatvorená podľa § 262 zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  

 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

Názov:   Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského 

Sídlo:  Matice Slovenskej 16, 971 01 Prievidza 

V zastúpení:  PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka školy 

Bankové spojenie:     

IBAN:    

SWIFT:    

IČO:  00160750    

DIČ:   

(ďalej len „gymnázium“) 

 

a 

 

Názov:    Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky  

Sídlo:   Hlboká 2, 833 36  Bratislava  

V zastúpení:   Ing. Jana Tomková, riaditeľka Odboru kultúrnej diplomacie  

Bankové spojenie:    

IBAN:      

SWIFT:    

IČO:    00699021     

DIČ:     

IČDPH:    

(ďalej len „Ministerstvo“) 

 

(Gymnázium a Ministerstvo ďalej spolu len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo len „Zmluvná strana“) 

 

 

Článok I 

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy o spolupráci je dohoda zmluvných strán na prezentácii výstavného projektu 

MZVaEZ SR, "Slovensko významné osobnosti a udalosti v kalendári výročí UNESCO od roku 1996“ 

Výstavný projekt pozostáva z 22 ks roll up bannerov v hodnote 825.02 EUR (ďalej spolu len 

„Výstavný projekt“). 

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že Výstavný projekt je spôsobilý na dočasné užívanie podľa tejto 

Zmluvy. 

 

 

Článok II 

Účel spolupráce a predpokladané prevádzkové náklady 

 

1. Výstavný projekt bude vystavený a využívaný  za účelom pripomínania si významných osobností a 

historických udalostí medzinárodnej organizácie UNESCO v priestoroch Gymnázia Vavrinca 

Benedikta Nedožerského, ul. Matice slovenskej 16, Prievidza, v klubovni, miestnosť č. 109 (ďalej len 

„Miesto umiestnenia Výstavného projektu“). 

 

2. Zmena účelu spolupráce je neprípustná. 



 

3. Zmluvné strany nepredpokladajú vznik prevádzkových nákladov spojených s užívaním Výstavného 

projektu.  

 

Článok III 

Doba realizácie spolupráce 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na dobe spolupráce formou prezentácie v čase od 22.11.2018 do 31.1. 

2019  (ďalej len „Dohodnutá doba spolupráce“), ktorá zahŕňa aj čas potrebný na prepravu a inštaláciu 

Výstavného projektu na Miesto umiestnenia Výstavného projektu. 

 

2. Gymnázium je povinné vrátiť Ministerstvu Výstavný projekt v stave v akom ho prevzala najneskôr 

v posledný deň Dohodnutej doby spolupráce v sídle Ministerstva uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

3. Ministerstvo je oprávnené požadovať vrátenie Výstavného projektu pred skončením Dohodnutej 

doby spolupráce, ak ho Gymnázium užíva v rozpore s dohodnutým účelom alebo ak neužíva Výstavný 

projekt riadne. Ak Ministerstvo požiada o vrátenie Výstavného projektu podľa predchádzajúcej vety, 

Gymnázium je povinné vrátiť Výstavný projekt v stave v akom ho prevzalo, v lehote a mieste 

určenom Ministerstvom. 

 

4. O vrátení Výstavného projektu spíšu Zmluvné strany Protokol o vrátení Výstavného projektu.  

 

 

Článok IV 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

1. Ministerstvo vyhlasuje, že: 

a) bezodplatne poskytne Výstavný projekt Ministerstva Gymnáziu za účelom uvedenom v článku 

II ods. 1 Zmluvy; 

b) na vlastné náklady zabezpečí prepravu Výstavného projektu zo sídla Ministerstva na Miesto 

umiestnenia Výstavného projektu a späť; 

c) Výstavný projekt nemá žiadne vady a je v stave spôsobilom na riadne užívanie. 

 

2. Gymnázium vyhlasuje, že: 

a) bezodplatne poskytne priestory a vystaví Výstavný projekt v Mieste umiestnenia Výstavného 

projektu uvedenom článku II ods. 1 Zmluvy; 

b) Výstavný projekt bude užívať v súlade s účelom, ktorý je v Zmluve dohodnutý; 

c) zamedzí nedovolenej manipulácii s Výstavným projektom; 

d) neprenechá Výstavný projekt do užívania tretím osobám. 

 

3. Gymnázium zodpovedá Ministerstvu za všetky vzniknuté škody, spôsobené na Výstavnom projekte 

v dôsledku porušenia povinností podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku 

škody budú vychádzať z hodnoty Výstavného projektu uvedeného v článku I ods. 1 Zmluvy. 

Gymnázium nezodpovedá za poškodenie, zničenie, znehodnotenie alebo iné zhoršenie stavu alebo 

úbytok Výstavného projektu v prípade vis major.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Ministerstvo odovzdá Výstavný projekt Gymnáziu v jeho sídle, 

uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy, o čom spíšu Zmluvné strany Protokol o odovzdaní Výstavného 

projektu. Práva a povinnosti Gymnázia a Ministerstva podľa tejto Zmluvy vzniknú podpísaním 

Protokolu o odovzdaní Výstavného projektu a končia podpísaním Protokolu o vrátení Výstavného 

projektu za predpokladu, že Gymnázium vráti Výstavný projekt Ministerstvu v súlade s touto 

Zmluvou.  

 

 

 



 

Článok V 

Trvanie a zánik Zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od uzatvorenia tejto zmluvy do 31.1. 2019 

 

2. Okrem uplynutia doby spolupráce Zmluva môže zaniknúť aj nasledovným spôsobom:  

a) písomnou dohodu oboch Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v tejto dohode, inak dňom 

kedy bola uzavretá, 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu s 3 mesačnou 

výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v 

ktorom bola druhej Zmluvnej strane doručená, 

c) písomným odstúpením ktorejkoľvek Zmluvnej strany v prípade podstatného porušenia 

Zmluvy. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje akékoľvek porušenie povinnosti 

uvedenej v Zmluve alebo vyplývajúce zo všeobecne záväzného právneho predpisu.  

 

3. V otázke doručovania sa Zmluvné strany dohodli na aplikácií pravidiel zákona č. 160/2015 Z. z. 

Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z., pričom adresami na doručovanie 

písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy. 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Meniť Zmluvu možno len formou písomného dodatku k Zmluve podpísaného obidvoma 

Zmluvnými stranami.  

 

2. Práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.  

 

3. Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu. Každá 

Zmluvná strana obdrží 2 (dva) originály vyhotovenia. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé na právne úkony, že ich vôľa pri 

uzatváraní tejto Zmluvy bola slobodná a vážna, že ich prejav je im plne zrozumiteľný a určitý, že túto 

Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvu si prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

5. Zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinne 

zverejňovanou zmluvou. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky. 

 

 

 

V Prievidzi dňa  .............................   V Bratislave dňa  ................................ 

  

 

 

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

PaedDr. Eleonóra Porubcová, riaditeľka Ing. Jana Tomková, riaditeľka 

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského Odbor kultúrnej diplomacie 

Prievidza      Ministerstvo zahraničných vecí  

a európskych záležitostí Slovenskej republiky  


