
Dohoda o spolupráci 
na príprave a realizácii poznávacieho zájazdu do miest Paríž a Londýn 

 
Medzi: 
Usporiadateľ: 
PaedDr. Marcela Satmaryová 
Požiarnická 43 
053 61 Spišské Vlachy 

Mgr. Petra Šúleková 
Včelná 15/5 
053 61 Spišské Vlachy 
 
a 
 
Spoluusporiadateľ 
Mesto Spišské Vlachy 
SNP 34     
v zastúpení: Ľubomír Fifik - primátor mesta 
číslo účtu: 3440021001/5600 
IČO : 00329657 
DIČ : 2021331543 
(ďalej len usporiadateľ)        
                                                               
  

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri organizácii a realizácii 

poznávacieho zájazdu do miest Paríž a Londýn 
 

 

v termíne: od 02. 03. 2014 do 06. 03. 2014 
miesto: návšteva galérií, múzeí a pamiatok Paríža a Londýna  
 
 
 
 

 
Čl. II 

Povinnosti zmluvných strán 
 
1. Usporiadateľ sa zaväzuje:  
- zabezpečiť dozor nad účastníkmi zájazdu mladšími ako 18 rokov 
- vypracovať propozície a organizačné pokyny 
- zabezpečiť expedovanie propozícii a organizačných pokynov 
- zabezpečiť dopravu pre záujemcov poznávacieho zájazdu  
počas celého trvania zájazdu 



- zabezpečiť ubytovanie, poistné, stravné a sprievodcu pre účastníkov zájazdu 
- vyhotoviť pozvánky, plagáty a internetovú propagáciu 
- zabezpečiť distribúciu a propagáciu plagátov 
- zabezpečiť fotodokumentáciu podujatia  
 
2. Spoluusporiadateľ sa zaväzuje: 
- zabezpečiť v miestnom rozhlase oznam pre občanov o  poznávacom zájazde 
 
 

Čl. III  
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od podpísania zmluvy do skončenia poznávacieho 

zájazdu uvedeného v článku I. 
3. Len usporiadateľ je zodpovedný za škodu, za porušenie povinností, ktoré mu vyplývajú z tejto 

zmluvy. 
4. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

vo forme písomných dodatkov. 
5. Táto zmluva je vyhotovená trikrát, pričom každá zmluvná strana dostane 1 vyhotovenie. 
6. Táto zmluva je prejavom vážnej a slobodnej vôle zmluvných strán, ktoré sa s jej znením 

oboznámili, obsahu porozumeli a na znak súhlasu potvrdili svojimi podpismi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Spišských Vlachoch dňa 12. 02. 2014 
 
 
         signed         signed             signed 
usporiadateľ 1:                        usporiadateľ 2:      spoluusporiadateľ: 
PaedDr. Marcela Satmaryová           Mgr. Petra Šúleková      Ľubomír Fifik 
vyučujúca na ZŠ Komenského 6      vedúca výtvarného odboru na ZUŠ    primátor mesta 


