
Zmluva o vzájomnej spolupráci  
uzatvorená v zmysle zákona § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.z. 

medzi 
 
Domom Matice slovenskej v Nitre 
Štatutárny zástupca: Mgr. Veronika Bilicová 
Sídlo: Dolnočermánska 737, 949 01 Nitra 
IČO:  34074287 
IČ DPH: 2021083570 
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.  
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0784 9494 
Právna forma: Príspevková organizácia 
(ďalej len „Dom MS v Nitre“) 
 
a  
 
Miestny odbor Matice slovenskej Čakajovce 
Adresa: Čakajovce č. 365, 951 43 Čakajovce 
Štatutárny zástupca/predsedníčka MO MS: Daniela Gregušová 
Rodné číslo:  
Číslo OP:  
(ďalej len „predsedníčka“) 

Preambula 
 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a 
zaväzujú sa vzájomne bez meškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla 
mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti 
budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 
 
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v plnej miere a prejavujú vôľu 
uzavrieť zmluvu o spolupráci v nasledovnom znení. 
 
 

Čl. I.  
Predmet zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri zabezpečení účinkovania a účasti v rámci 
družobnej spolupráce medzi Miestnym odborom Matice slovenskej Čakajovce  a Maticou 
slovenskou Osijek na podujatiach:  
- Dni slovenskej kultúry v Osijeku, 10.05.2019, 
- 25. detská prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku, 11.05.2019. 
 
 

Čl. II. 
Doba spolupráce 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu na dobu určitú: od 10. 05. 2019 do 12. 05. 2019. 

 
2. V prípade, že predsedníčka nebude môcť pokračovať vo vykonávaní predmetu tejto zmluvy, túto 
skutočnosť je povinný bezodkladne oznámiť štatutárovi Domu MS v Nitre.  
 
3. Dom MS v Nitre si vyhradzuje právo ukončiť túto zmluvu, ak predsedníčka poruší práva a 



povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. O tejto skutočnosti ju musí vopred informovať. 
 
 

Čl. III.  
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predsedníčka sa zaväzuje zabezpečiť dňa 10.05.2019 účinkovanie Fsk Seniori Matičiari 
Čakajovce a Detskej folklórnej skupiny pri Fsk Tradícia v meste Osijek /10 detí, 3 dospelí – 
doprovod/, zabezpečiť dňa 11.05.2019 účinkovanie  Detskej folklórnej skupiny pri Fsk Tradícia 
v meste Osijek /10 detí, 3 dospelí – doprovod/.  
 
2. Predsedníčka zodpovedá za plynulé zabezpečenie osláv 10. výročia družobnej spolupráce 
Matice slovenskej Osijek s Miestnym odborom Matice slovenskej Čakajovce s účasťou 
delegátov Miestnych odborov Nitra – Janíkovce a Nitra – Dražovce. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú poskytovať maximálnu možnú súčinnosť vo veciach 
týkajúcich sa tejto zmluvy. Predsedníčka svojím podpisom udeľuje Domu MS v Nitre podľa zák. č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov súhlas s tým, aby Dom 
MS v Nitre spracovával osobné údaje predsedníčky (v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, 
číslo preukazu totožnosti). Predsedníčka svojím podpisom udeľuje Domu MS v Nitre súhlas so 
spracovávaním osobných údajov získaných kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním 
úradných dokladov na nosič informácií. Predsedníčka svojim podpisom udeľuje Domu MS v Nitre 
tento súhlas výlučne na účely vnútornej potreby súvisiace s realizáciou tejto zmluvy. Súhlas 
predsedníčky so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na čas nevyhnutný na zabezpečenie 
účelu spracovávania osobných údajov a len v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. Dom MS 
v Nitre sa zaväzuje, že takto získané osobné údaje trénera neposkytne žiadnej tretej osobe. 
 
 

Čl. IV. 
Cena a spôsob úhrady 

 
1. Honorár za účinkovanie a zabezpečenie účasti na podujatiach je stanovený vo výške 300,00 € 
(slovom: tristo eur) 
 
2. Honorár bude predsedníčke alebo ňou poverenému zástupcovi bezodkladne uhradený v hotovosti 
po skončení podujatia. 
 
 

Čl. V.  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňa 
09.05.2019. 
 
2. Táto zmluva sa spravuje právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vzťahy, ktoré nie sú 
upravené v tejto zmluve sa riadia Obchodným zákonníkom (513/1991 Zb.).  
 
3. Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výlučne vo forme písomného dodatku 
podpísaného a schváleného oboma zmluvnými stranami. 
 
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dva rovnopisy pre každú 
zmluvnú stranu. 



 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že zmluva 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú štatutárni zástupcovia 
zmluvných strán, oprávnení konať v mene zmluvných strán.  
 
 
V Nitre, dňa 09. 05. 2019 
 
 
                         
 
 
...............................................   ........................................ 
Dom Matice slovenskej v Nitre  Miestny odbor Matice slovenskej Čakajovce 
Mgr. Veronika Bilicová     Daniela Gregušová    
riaditeľka     predsedníčka 


