
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

podla ust. § 51 zákona c. 40/1964 2b. Obcianskeho zákonníka v platnom znení 

Clánok I. 
Zmluvné strany 

Zmluvná strana 1: Mesto Trencín 
Sídlo; Mierové nám. c.2, 911 64 Trencín 
Zastúpenie: Mgr. Richard Rybnícek, primátor mesta 
ICO: 00312037 
DIC: 2021079995 
Bankové spojenie: Ceskoslovenská obchodná banka, a.s., korporátna pobocka Trencín 
císlo úctu: SK61 7500 0000 0000 2558 1243 
SWIFT /B IC : C E K O S K B X 
Tel: 032/6504111 
Fax: 032/7432836 
Web: www.trencin.sk 
E-mail: trencln@trencln.sk 

dalej len „Mesto Trencín" 

Zmluvná strana 2: Kultúrne centrum Aktivity, o.z. 
Sídlo: Kyjevská 3183, 911 08 Trencín 
Zastúpené: Svétiuša Rajnincová 
ICO: 37918923 
DIC: 2021870246 
Bankové spojenie: Príma banka, a.s. pobocka Trencín 
Císlo úctu: SK12 5600 0000 0006 7530 0001 
SWIFT/B IC : K 0 M A S K 2 X 
Tel: 0908 210 940 
Web: vww.kcaktlvltv.sk 
E-mail: lnfo@kcaktlvltv.sk 

dalej len „KC Aktivity" 

Clánok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na základe ktorej v roku 2022: 

a) KC Aktivity zabezpecí a vytvorí podmienky a priestory pre klubovú cinnost Jednoty dôchodcov 
S l o v e n s k a - Z O c. 30. 

b) Mesto Trencín bude spolupracovat na podpore tejto aktivity a poskytne K C Aktivity jednorázovo 
sumu vo výške 2 000 € (slovom: dvetisíc eur). 

Clánok III. 
Forma plnenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že K C Aktivity zabezpecí a vytvorí podmienky a priestory pre klubovú 
cinnost Jednoty dôchodcov Slovenska - ZO c. 30 (dalej len „JDS") v budove kultúrneho strediska Juh 
v priestoroch, ku ktorým má KC Aktivity užívatelské právo to nasledovne: 
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a/ Spolocenská sála, priestor baru a kuchynky + vlastné sociálne zariadenie 
Kultúrne podujatia, schôdze klubu - 1-2 stretnutia/mesiac 15.00 - 19.00 hod. podla dohovoru 

b/ Zasadacka c. 53 + sociálne zariadenie 
Klubové stretnutia - 2x do mesiaca od 15.00 - 18030 h. {3 hod.) 
Spevokol - 1x týždenne po 2 hod. podla dohovoru {spolocenská sála, Z S c.63 alebo 53) 

c/ Zrkadlová sála + sociálne zariadenie 
Cvicenia seniorov - každý týžden ( 1 , 5 - 2 hod.) 

d/ Kancelária c. 41 celorocne - uzamykatelný priestor výlucne pre potreby J D S c. 30. K dispozícii 
vždy v case otvorenosti K C Aktivity. 

e/ V prípade zatvorenia centra, obsadenosti priestorov alebo Iných prevádzkových dôvodov bude 
klubu J D S c. 30 poskytnutý po dohovore náhradný termín. Termíny stretnutí sl predstavitelia klubu 
dôchodcov vopred dohodnú , pricom budú rešpektovat obsadenost jednotlivých sál pravidelnou 
cinnostou iných klubov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Mesto Trencín bude spolupracovat pri podpore aktivity v zmysle 
clánku II. bod 1 písm. a) tejto zmluvy a poskytne KC Aktivity sumu vo výške 2 000 € (slovom: dvetisíc 
eur)., ktorá predstavuje formu spolupráce Mesta Trencín na dosiahnutí tejto aktivity. 

3. Mesto Trencín poskytne KC Aktivity financné prostriedky na úcet uvedený v záhlaví tejto zmluvy do 
10 dni odo dna, kedy táto zmluva nadobudne úcinnost. 

4. KC Aktivity sa zaväzuje použit poskytnuté financné prostriedky výhradne na aktivity uvedené v 
predmete tejto zmluvy. Poskytnuté financné prostriedky nie je možné použit na dary, investície, 
bankové operácie, odpisy, leasing, dotáciu inému subjektu, financovanie pokút, resp. náhrad škôd 
vzniknutých K C Aktivity. 

5. Poskytnuté financné prostriedky, ktoré KC Aktivity použije v rozpore so stanoveným úcelom musí 
vrátit na úcet Mesta Trencín, z ktorého boli poskytnuté, najneskôr do 31.12.2022 alebo do 5 dni odo 
dna zistenia rozporu v použití prostriedkov so stanoveným úcelom. 

6. K C Aktivity sa zaväzuje umožnit poverenému zástupcovi Mesta Trencín kontrolu použitia 
financného príspevku a poskytnút mu všetku potrebnú súcinnost na vykonanie takejto kontroly, 
vrátane predloženia podkladov evidencie návštevnosti. 

7. K C Aktivity sa zaväzuje svojou cinnostou dôstojne reprezentovat Mesto Trencín. 

8. V prípade ak K C Aktivity poruší ktorúkolvek svoju povinnost uvedenú v tomto clánku, zaväzuje sa 
vrátit poskytnuté financné prostriedky na úcet Mesta Trencín, a to do 5 dní odo dna, kedy bolo KC 
Aktivity na vrátenie financných prostriedkov vyzvané. 

Clánok IV. 
Spolocné a záverecné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých obdrží Mesto Trencín dve vyhotovenia a K C 
Aktivity jedno vyhotovenie. 

2. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a úcinnost nadobudne v den nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v súlade s § 47a 
ods. 1 Obcianskeho zákonníka. 

3. Zmluvu je možné na základe vzájomnej dohody doplnit alebo zmenit formou písomného dodatku 
podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktorý bude tvorit neoddelitelnú súcast 
tejto zmluvy. 



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu si precítali, jej obsahu porozumeli, uzavreli ju slobodne, 
vážne, urcite a zrozumitelne a na znak súhlasu ju podpisujú. 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú do 31.12.2022. 

V Trencíne, dna 

Mgr Richard Rybnícek 
primátor mesta 

V Trencíne, dna .. 

SvétljiJšé Rajnincová 
;C Aktivity 


