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Zmluva o spolupráci č.   50 /2022 

pri zabezpečení podujatia, uzatvorená podľa §269 Obchodného zákonníka   

 

uzatvorená medzi 

 

Prvá zmluvná strana:   Zemplínske múzeum v Michalovciach  

V zastúpení:   Mgr. Stanislava Rovňáková, riaditeľka 

So sídlom:   Kostolné námestie č.1, 071 01  Michalovce  

IČO:    31297749 

DIČ:    2020747850 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:     SK28 8180 0000 0070 0018 5094 

Pracovník oprávnený konať 

vo veciach realizácie zmluvy:    Mgr. Martin Urban 

 

a 

 

Druhá zmluvná strana: Obecný úrad Strihovce 

V zastúpení:   Iveta Ihnatková 

Sídlo:    Strihovce 60, 067 73 Ubľa 

IČO:    00323608 

DIČ:    2020794699 

Bankové spojenie:  Prima banka a.s. 

IBAN:     SK38 5600 0000 0042 5087 9001 

 

I. PREDMET ZMLUVY 

 

Obidve zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci, ktorou sa zaväzujú bezodplatne 

spolupracovať na realizácii podujatia „Strihovský deň 2022“ , ktoré sa bude konať dňa 20.8.2022 v obci 

Strihovce s cieľom prezentovať prírodu, umenie a históriu regiónu Zemplína. 

 

II. DOHODNUTÉ PODMIENKY PLNENIA 

Prvá zmluvná strana: 

- je spoluorganizátor podujatia; 

- zabezpečí propagačný stánok Zemplínskeho múzea v Michalovciach; 

- zabezpečí prezentáciu diel „maliarky Zemplína“ Ľudmily Lakomej Krausovej – názov: „Maľovaný 

raj“; 

- zabezpečí ukážku fauny Vihorlatských vrchov: predmety zo zbierky zoológie ZM. 

 

Druhá zmluvná strana: 

- je organizátorom a realizátorom podujatia; 

- zabezpečí priestory a pomocný personál pre realizáciu podujatia; 

- zabezpečí propagáciu podujatia; 

- zabezpečí náklady súvisiace s realizáciou podujatia (občerstvenie podľa potreby). 

 



2 

 

 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Zmeny a doplnky k zmluve je možné robiť len na základe dohody obidvoch zmluvných strán písomne.  

2. Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť na druhý deň po 

zverejnení v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, po jednom (1) vyhotovení pre každú zo zmluvných 

strán.  

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, porozumeli jej obsahu, 

že bola uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpísali. 

5. Predmetom zverejnenia nie sú údaje týkajúce sa samotných podpisov fyzických osôb a osobných 

údajov konajúcich v mene oboch zmluvných strán, ktoré sa pokladajú za prejav osobnosti podľa § 11 

Občianskeho zákonníka. 

6. Ochrana osobných údajov: 
"Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO 

PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a  

o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o 

ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú Vám plne k dispozícii na webovom 

sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných 

miestach prevádzkovateľa." 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou 

stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali 

opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je 

plnenie zmluvných záväzkov Prevádzkovateľa. 
 

 

 

V Michalovciach,   dňa 11.8.2022                            V Strihovciach,   dňa  12.8.2022 

 

 

 

 

 

...........................................................    ........................................................ 

Zemplínske múzeum v Michalovciach                     Obecný úrad Strihovce 

      Mgr. Stanislava Rovňáková                                         Iveta Ihnatková        

       


