DOHODA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)

Účastníci Dohody:
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3
040 01 Košice
IČO: 312 57 402
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 0447192002/5600
Zastúpená: Ing. Jaroslav Tešliar, CSc. – riaditeľ
(ďalej len „ARR Košice, n.o.“)

a

Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
Kukučínova 2,
040 01 Košice
IČO: 355 83 461
IČ DPH: SK2022737871
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená: Ing. Ján Sudzina
(ďalej len „Košice 2013, n.o.“)
(spolu ďalej len „účastníci Dohody“)
uzatvárajú túto Dohodu o spolupráci za nasledovných podmienok

Čl. I
Predmet Dohody
1. Účastníci Dohody sa zaväzujú spolupracovať na príprave dokumentu s
Stratégia rozvoja kultúry mesta Košice 2014 – 2018 (ďalej len „Dokument“)

názvom

Čl. II
Platobné podmienky
1. Za účelom realizácie Predmetu Dohody ARR Košice, n.o. poskytne Košice 2013, n.o. na
základe vyúčtovacieho listu za zrealizované konzultácie a vzdelávanie príspevok
v celkovej sume 7 000,00 EUR (slovom sedemtisíc eur) jednorazovo do 28.02.2014.
2. Košice 2013, n.o. sa zaväzuje využiť poskytnutý príspevok výhradne na zabezpečenie
aktivít definovaných v Čl. I tejto Dohody.

Čl. III
Doba trvania Dohody
1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to dňa vyhotovenia Dokumentu.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
1) Dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý účastník Dohody si
prevezme jeden rovnopis. Obidvaja účastníci si Dohodu prečítali a s jej obsahom
súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
2) Obsah tejto Dohody možno zmeniť alebo dopĺňať len písomne, formou očíslovaných
dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch účastníkov Dohody.
3) Práva a povinnosti zmluvných strán touto Dohodou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky.
4) Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi Dohody a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ARR Košice,
n.o..

V Košiciach, dňa ..................2013

......................................................................
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc.
riaditeľ ARR Košice, n.o.

......................................................................
Ing. Ján Sudzina
riaditeľ Košice 2013, n.o.

