
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka 

medzi 

Poskytovateľom : 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO : 
DIČ: 
Bankové spojenie 
Číslo účtu : 
IBAN: 

Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie 
Gorkého 9, 816 03 Bratislava 
doc. Ing. Ľubica Straková, PhD., správca nadácie 
31812414 
2021612846 
Tatra banka, a.s. 
2622741101/1100 
SK87 1100 0000 0026 2274 1101 

Prijímateľom: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 

Mesto Prievidza 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
318442 
Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Prievidza 
9000097018/ 5600 
SK30 5600 0000 0090 0009 7018 

(poskytovateľ a prijímate!' ďalej spoločne ako zmluvné strany) 

I. 
Predmet a účel zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie spolupráce medzi zmluvnými stranami na 
účel realizácie pilotného projektu „Technická škôlka" v meste Prievidza. 

II. 
Záväzky zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť prijímateľovi finančné prostriedky vo výške 
100,-eur (slovom sto eur) na krytie nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu 
zmluvy. 

2. Finančné prostriedky podľa čl. II ods. 1. uhradí poskytovateľ na účet prijímateľa 
uvedený v záhlaví zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy. Pri platbe uvedie variabilný symbol: číslo zmluvy. Platba sa 
považuje za uhradenú dňom pripísania na účet prijímateľa. 

2. Prijímate!' sa zaväzuje použiť finančný dar výhradne na účel definovaný v čl. I. 
tejto zmluvy. 

3. Prijímate!' sa zaväzuje, že na propagačných materiáloch projektu uvedie 
poskytovateľa medzi partnermi projektu. 



III. 
Ukončenie zmluvy 

1. Zmluvu je možné ukončiť: 
a) dohodou zmluvných strán 
b) výpoveďou jednou zo zmluvných strán aj bez udania dôvodu, 

s výpovednou lehotou 15 dní, pričom výpovedná lehota začína plynúť 
dňom nasledujúcim po dni, ako je písomná výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. 

2. V prípade, že sa projekt nebude realizovať, prijímate!' je povinný vrátiť 
poskytovateľovi finančné prostriedky, ak sa nedohodnú inak. 

1. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno realizovať len formou písomných 
číslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

2. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 
Občianskeho zákonníka. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek sporov z tejto zmluvy 
alebo na základe tejto zmluvy bude ich riešenie v právomoci príslušných 
slovenských súdov za použitia slovenského práva. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Prievidza. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť 
originálu, jeden pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že so zmluvou sa dôkladne oboznámili, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

V Prievidzi dňa V Bratislave dňa 
/Ii Y- boif 

za prijimatela \ 
mesto Prievidza ^ 

JUDr. Katarína Macháčková 
primátorka mesta 

za poskytovateľa 
Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie 

doc. Ing. Ľubica Straková, PhD. 
správca nadácie 

Nadácia 
na podporu vzdelávania a ekológit 

Gorkého9,81603 Bratislava 
ICO: 31812414 


