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dvfúMp,  k4tfrí'Síms 

Zmluva o spolupráci číslo 2012/0002 

uzatvorená medzi: 

Obchodné meno: 
sídlo: 

IČO: 
DIČ: 
bankové spojenie: 

Divadelné centrum Martin 
A. Kmeťa 28 
P.O.BOX 183 
036 01 Martin 
42215838 
2023225446 
4004292280/7500 

Obchodné meno: Základná škola 
sídlo: Orešie 3 

902 03 Pezinok 
ICO: (prosím doplňte) 
DIČ: (prosím doplňte) 
Bankové spojenie: šekom 

Preambula 
1. Divadelné centrum Martin v školskom roku 2010/2011 zrealizovalo divadelné predstavenie pre žiakov 

Základnáej škole, Orešie 3, v Pezinku. 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci za podmienok obojstrannej výhodnosti a ponúkajú 
svoje teoretické a praktické skúsenosti na podporu nasledovných aktivít: 

a) šírenia a prezentácie súčasnej domácej a zahraničnej kultúry venovanej deťom a mládeži, 
b) telovýchovných, športových a turistických aktivít žiakov, 
c) pozitívneho rozvoja osobnosti a etického kódexu u detí a mládeže 
d) zdravého duševného vývoja mladej generácie 
e) aktívneho využívania voľného času detí a mládeže 
f)  prevencie úrazov u detí a mládeže 

ČI. I 
2. Základná škola sa zaväzuje realizovať jednu alebo viac aktivít uvedených v preambule tejto zmluvy. 

ČI. II 
1. Divadelné centrum Martin sa zaväzuje poskytnúť Základnej škole peňažné prostriedky vo výške 28 € 

( dvadsaťosem ) na vyvíjanie aktivít uvedených v preambule tejto zmluvy. 

ČI. III 
1. Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboma 

zmluvnými stranami. 
2. Vypovedať ju môže hociktorá zo zmluvných strán, pričom platnosť zmluvy zaniká po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 
3. Zmluvné strany uzatvorili túto zmluvu slobodne, vážne, bez omýlu, nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, túto si pred podpisom prečítali a na znak súhlasu ju v dvoch vyhotoveniach 
podpisujú. 

4. Jedno potvrdené vyhotovenie (skontrolujte obchodné meno, prípadne číslo účtu a dopíšte chýbajúce údaje) 
zmluvy je potrebné odoslať na adresu: Divadelné centrum Martin 

A. Kmeťa 28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin. 

V Martine, dňa 12.3.2012 V l^ŽloAtt. . . . . dňa . . ^ . . . '..^ň 

Divadelné centrum Martin 
A.Kmeťa  28, P.O.BOX 183, 036 01 Martin, Slovenská republika 
tel.: 043/4220299, web: yAvw.divadelnecentrum.sk 
Vybavuje:  Ing. Veronika Štefancová, mobil: 0907 856 743, mail: veronika@divadelnecentrum. 


