
Dohoda 

o vzájomnej spolupráci 
 

 

zmluvné strany:  

 

                                           Mesto Banská Štiavnica             

                                           Zastúpené :  Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta 

                                           Sídlo:  Radničné námestie č. 1, 969 24  Banská Štiavnica  

                                           IČO:  320 501       

                                           Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Žiar nad Hronom ,  

                                           číslo účtu: 14525422/0200 

  

(ďalej Mesto) 

 

a 

                                         Dr. Katalin Kiss, nar. xxxxxxxxxxx 

                                         bytom: Salamandra köz 1 

    H- 1025 Budapešť  2 

                              bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
                                   BIC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

                   Názov a adresa banky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

  

  

  

 I.  

Predmet. 

       

     Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca medzi účastníkmi zmluvy, v ktorej Mesto 

Banská Štiavnica poskytuje finančné prostriedky vo výške 1 000,- € /slovom jedentisíc eur/, 

na zabezpečenie prípravy 9. regionálnej konferencie Organizácie miest svetového dedičstva 

pre členské mestá strednej a východnej Európy organizovanej v dňoch 17.9.- 20.9. 2012------- 

 

 

II. 

     Účelom spolupráce poskytnutia finančných prostriedkov je ich použitie  na zabezpečenie 

spolupráce pri príprave 9. regionálnej konferencie Organizácie miest svetového dedičstva pre 

členské mestá strednej a východnej Európy organizovanej v dňoch 17.9.- 20.9. 2012. 

 

 

III. 

      Finančné prostriedky budú prevedené na účet účastníčky Dr. Katalin Kiss v lehote                 

do 31.10.2012. V rámci spolupráce sa Dr. Katalin Kiss  zaväzuje, že na podujatí 9. regionálnej 

konferencie Organizácie miest svetového dedičstva pre členské mestá strednej a východnej 

Európy organizovanej v dňoch 17.9.- 20.9. 2012 bude vykonávať nasledovné funkcie: 

 

 tvorba programu konferencie 

 výber ubytovania pre účastníkov konferencie 



 výber stravovacích zariadení a služieb pre účastníkov konferencie 

 návrh a farba loga konferencie 

 návrh materiálov konferencie 

 poskytnutie praktických informácií 

 organizácia konferencie 

 spolupráca na návrhu tém na konferenciu a sprievodné akcie 

 

 

 

IV. 

 

     Dôvodom spolupráce sú odborné skúsenosti Dr. Katalin Kiss v pripravovaní 

a organizovaní podobných konferencií a iných podujatí.-------------------------------------- 

 

 

VII. 

 

1. Táto dohoda sa vyhotovuje v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zúčastnených 

strán obdrží po dve vyhotovenia.   

2. Pokiaľ táto dohoda neustanovuje inak, platia ustanovenia Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších právnych predpisov. 

3. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zúčastnenými stranami. 

Dohoda nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a nasl. Občianskeho zákonníka 

v znení neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.   

4. Účastníci dohody prehlasujú, že pri uzatváraní dohody nebola porušená vôľová zložka, 

obsahu dohody porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici dňa  8.11.2012 

 

 

         Mgr. Nadežda Babiaková v.r.                            Dr. Katalin Kiss v.r. 

  _________________________________               ________________________                                                                            

      Mesto Banská Štiavnica                          Dr. Katalin Kiss  

      Mgr. Nadežda Babiaková                    

          primátorka mesta  

 

 

 

 

 

 

Za správnosť: JUDr. Emília Jaďuďová 


