
Zmluva o spolupráci

uzavretá podľa ustanovení § 269 ods. 2 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami:

(ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Ústav pamäti národa
Sídlo: Miletičova 19, P. 0. Box 29820 18 Bratislava 218
IČO: 37977997
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Nie je platcom DPH
PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., predseda Správnej rady 
ÚPN

Bankové spojenie: Tatra banka, č.ú. 2621852328/1100

a

Obchodné meno: Slovenský historický ústav v Ríme
Sídlo: Lamačská cesta 8A, 814 08 Bratislava
IČO: 42359368
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Nie je platcom DPH
prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, riaditeľka SHÚR

Bankové spojenie: Štátna pokladnica č.ú. 7000510037/8180

(ďalej len „Spoluorganizátor“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“

I. PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu a s odkazom na 
ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka túto Zmluvu 
o spolupráci pri organizácii vedeckej konferencie Svetový kongres Slovákov v zápase 
proti komunistickému režimu (ďalej len „Zmluva“).

2. Predmetom Zmluvy je vymedzenie podmienok vzájomnej spolupráce za účelom 
realizácie vedeckej konferencie „Svetový kongres Slovákov v zápase proti 
komunistickému režimu“ (ďalej len „Podujatie“). Hlavným organizátorom podujatia je 
Ústav pamäti národa (ÚPN) a spoluorganizátor je Slovenský historický ústav v Ríme 
(SHÚR).

II. MIESTO A ČAS KONANIA PODUJATIA

1. Podujatie sa uskutoční v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej 
republiky 17. júna 2015 a v priestoroch pri Bráne slobody na Devíne dňa 18. júna 2015.
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FINANČNÉ PODMIENKY

3. Spoluorganizátor sa zaväzuje uhradiť na účet organizátora čiastku 500 EUR (slovom 
päťsto eur) v lehote do 7 dní od podpísania tejto zmluvy oboma Zmluvnými stranami.

4. Organizátor sa zaväzuje použiť poukázané prostriedky efektívne a na účely súvisiace s 
organizovaním Podujatia.

IV. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.07. 2015. Zánik zmluvy nemá vplyv na 
plnenie záväzkov, ak z ich povahy vyplýva, že sa majú plniť aj po skončení zmluvy.

V. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa podľa § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dohodli, že 
ich záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden rovnopis pre každú zmluvnú 
stranu..

3. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 
predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a 
že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v 
zastúpení.

V Bratislave dňa V Bratislave dňa

Za Spoluorganizátora : Za Organizátora :

Prof. Dr. phil. Emília H ra b o v e j 
riaditeľka SHÚR

PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., 
predseda Správnej rady ÚPN

2


