
 

 

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

medzi 

 

 

Zmluvné strany: 

Staviarsky production s.r.o. 

zastúpená: Mgr.art. Mária Staviarska 

Sabinovská 241/9, Jakubovany 083 01 Sabinov 

IČO: 50 699 261 

DIČ: 2120431973 

Spoločnosť zapísaná v OR OS, Prešov,odd.: Sro, vložka č. 33984/P 

Nie je platca DPH 

 

(ďalej len „Staviarsky production s.r.o.“) 

 

a  

Obec Šarišské Michaľany 

Sídlo:  Obecný úrad, Kpt. Nálepku 18 

082 22 Šarišské Michaľany 

IČO: 00327808 

DIČ: 2020732252 

Bankové spojenie: IBAN: SK55 5600 0000 0005 2050 1001 

(ďalej len „partner“) 

u z a t v á r a j ú 

dohodu o vzájomnej spolupráci    

na projekte: Kino v tvojej obci – Storočnica slovenského filmu 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy: 

 

Spolupráca pri organizácii podujatia 

 

1.1 



 

 

Staviarsky production s.r.o. zabezpečí väčšinové financovanie projektu/podujatia. 

Zabezpečí:  

- dramaturgiu programu,  

- prenájom plátna, 

- prenájom premietacej a  

- zvukovej techniky,  

- technika a jeho asistenta,  

- grafické návrhy propagačných materiálov,  

- tlač propagačných materiálov (plagáty A3, letáky A6 s programom, letáky 

s anotáciami filmov),  

- zaslanie letákov do schránok cez poštu 

- propagáciu na sociálnych sieťach (FB a IG) prostredníctvom stránok: Kino v tvojej 

obci, Staviarsky, Glupe reči, Kino pocity (v prípade potreby platenú) a  

- grafické elektronické materiály na propagáciu na sociálnych sieťach,  

- práva na premietanie filmov – licencie,  

- propagačné materiály (foto, anotácie, trailery) k filmom,  

- spoluprácu so SFÚ, spoluprácu s VŠMU, spoluprácu s o.z. POCITY 

- moderátora programu 

- produkčné práce 

- sedenie vo forme karimatiek 

- spoluprácu pri organizácii  

- spolupráca pri dodržiavaní protipandemických nariadení ÚVZSR (zabezpečí oznamy 

pre divákov/návštevníkov podľa vyhlášky, dezinfekciu na ruky, papierové obrúsky, 

spoluprácu pri kontrole počtu divákov a zapisovaní ich kontaktov) 

 

Partner zabezpečí: 

Spolufinancovanie vo výške 100 eur.  

Zabezpečí tiež: 

- vhodný priestor (pre plátno, techniku, zázemie, sedenie divákov) 

- elektrické pripojenie  

- sedenie, v prípade potreby pár stolov 

- komunikáciu s úradmi, ak je taká od obce požadovaná - ohľadom organizácie 

kultúrneho podujatia 

- toalety v blízkosti podujatia 

- spoluprácu pri propagácii  

 

Zmluvné strany si dohodnú konkrétny dátum konania podujatia. V prípade 

nepriaznivého počasia si dohodnú nový dátum, prípadne iné riešenie.  

 

 

Článok 2 

Spolufinancovanie 

2.1 

 

Zmluvné strany sa dohodli na spolufinancovaní partnera na projekte vo výške 100 eur.  

 

2.2 

Spolufinancovanie bude vyplatené na účet Staviarsky production s.r.o. na základe vystavenej 

faktúry od Staviarsky production s.r.o. do 15 dní od konania podujatia. Staviarsky production 

s.r.o. je povinná tieto prostriedky použiť len a výhradne na tento konkrétny projekt. 



 

 

Staviarsky production s.r.o. bude toto spolufinancovanie dokladovať Audiovizuálnemu fondu, 

ktorý je hlavným finančným partnerom podujatia.   

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

3.1 

Staviarsky production s.r.o. a partner sú povinní organizačne zabezpečovať po vzájomnej 

dohode s úlohy vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci. 

3.2 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 30.9.2021 

 

 

 

Staviarsky production s.r.o.                                                  Partner:  Obec Šarišské Michaľany 

          

 V Jakubovanoch, dňa 2.7.2021                                V Šarišských Michaľanoch, dňa 13.7.2021 

                                                   
 


