ZMLUVA
o spolupráci
pri zabezpečení regionálnych podujatí a materiá]ov v oblasti občianskej
obradnosti na hornej Nitre v roku 2017

Zmluvné strany:
Mesto-obec:
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IČO:

1.2

Regionálne kultúme centrum v prievidzi
bankové spojenie:
IBAN:

70 00 510918/8180
SK98 8180 0000 0070 00510918

IČO:

34059113

zastúpené:
Mgr. Ľudmilou Húskovou, riaditeľkou
Účel dohody:
Zmluvné strany sledujú uzavretím dohody ciel' zabezpečiť podujatia a
metodické materiály v oblasti občianskej obradnosti pre obce a mestá na homej
Nitre

`3.~-~Pr-éďmĺéťďTohódýT
3.1.

Záväzky obce:

3.1.l.Obec prevedie na účet Regionálneho kultúmeho centra v prievidzi čiastku
O'04€nasvojhočíoabs#ua.t.#:.{,.E:í.Y.[.:.:..T.šz#200€anajmenej_30€,tomamená
konkrétne

obec...ŕť:.Fť.4.J.9..L..€.?.?.=.. í}.ĺ.?.€..L. {?.t.7 ....

najneskôr do 06.10. 2017.

3.1.2. Zabezpečí účast' zástupcov obce na podujatiach, ktoré Regionálne kultúme
centrum pripraví v oblasti občianskej obradnosti

3.2. Záväzky Regionálneho kultúmeho centra:
3.2.1. RKC zabezpečĺ v priebehu roka 2017 po odbomej, organizačnej a finančnej
stránke nasledovné aktivity, na ktoré pozve, alebo ich doručí tým obciam a
mestám, ktoré zaplatili finančné prostriedky podl'a tejto zmluvy:
• Kultúmo-poznávací zájazd spojený s výmenou skúsenostĺ s predstaviteľmi
samosprávy a kultúmo-osvetovými pracovníkmi
• Školiteľské podujatie spojené s ukážkou občianskeho obradu

• Metodický materiál zpoz
Spoločné ustanovenia
Zmluva vzniká jej oboj stranným potvrdením.

4. 2. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy sa môžu robiť len v písomnej fome a len
medzi zástupcami uvedenými v záhlaví zmluvy alebo osobitne na to
splnomocnenými zástupcami.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú -do 31. 12. 2017.
4. 3. Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z toho 1-krát pre každú zo zmluvných
strán.
4.4. Totožná zmluva sa uzatvára súčasne aj s ďalšími mestami a obcami na homej

Nitre - okresy Prievidza a Partizánske.
mesto -obec:

zastúpená primátorom - starostom
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Regionálne kultúme centrum v Prievidzi
zastúpené
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Miesto:

V prievidzi

Dátum:

14. 09. 2017
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