
Zmluva o spolupráci 
pri vydaní knižnej publikácie 

uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších platných právnych predpisov(ďalej len "zmluva"), medzi účastníkmi: 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Prvá zmluvná strana: 

Meno: Ústav pamäti národa 
Sídlo: Bratislava, Miletičova 19 

P. O. Box 29 
820 18 Bratislava 218, SR 

Štatutárny zástupca: Mgr. Mgr. Andrea Kluknavská, PhD., LL.M. 
IČO: 37 977 997 
DIČ: 2021736365 
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s., pobočka Bratislava 

IBAN :SK31 1100 0000 0026 2185 2328 

( ďalej len "ÚPN") 

Druhá zmluvná strana: 

Meno: Občianske združenie CHÁPAŤ SRDCOM 
Sídlo: 059 02 Slovenská Ves 415 
Štatutárny zástupca: JUDr. Sylvia Leščáková, predseda 
IČO: 50 934 392 
(ďalej len "OZ") 

( ďalej spolu len "zmluvné strany") 

Článok II. 
Predmet a účel zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri vydaní knižnej publikácie o 
živote významnej osobnosti slovenského kultúrneho a duchovného života Mons. ThDr. 
Štefana Bamáša, profesora teológie a filozofie, publicistu, politického väzňa, rektora 
seminára, s názvom Biskup Štefan Barnáš ( ďalej len "publikácia") vrátane usporiadania 
prezentácie publikácie za účasti autora v rodnej obci Štefana Bamáša, v Slovenskej Vsi. 
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Článok III. 
Záväzky zmluvných strán 

1. ÚPN sa zaväzuje zabezpečiť tlač a práce súvisiace s vydaním publikácie a odovzdanie 
desiatich (10) kusov výtlačkov publikácie OZ. 

2. OZ sa zaväzuje poskytnúť finančný príspevok na úhradu nákladov za práce súvisiace 
s vydaním publikácie vo výške 200,- € (slovom: dvesto Eur) bankovým prevodom na 
bankový účet ÚPN, uvedený pri jeho označení ako zmluvnej strany, v lehote do tridsať 
(30) dní od dňa nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

3. OZ sa zaväzuje, že zabezpečí prezentáciu publikácie za účasti autora publikácie a uhradí 
náklady súvisiace s pobytom autora. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že spolupráca všetkých zmluvných strán bude uvedená v tiráži 
publikácie takto: Vydanie publikácie podporilo Občianske združenie CHÁPAŤ 
SRDCOM, Slovenská Ves. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán v tejto zmluve 
neupravených sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších platných právnych predpisov a ostatnými predpismi právneho poriadku 
Slovenskej republiky vzťahujúdmi sa na predmet tejto zmiuvy. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v príslušnom registri. 

3. Túto zmluvu možno meniť a dopÍňať len formou písomných číslovaných dodatkov 
odsúhlasených zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s platnosťou originálu, určených 
po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy dôkladne oboznámili, že táto 
zmluva sa zhoduje s prejavmi ich vôle, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni a ani za nápadne nevýhodných 
podmienok. 

V Bratislave, dňa .1!..J{ 2017 V Slovenskej Vsi, dňa /t.1.� :.c!!f'f.
2017 

Za ÚPN: ZaOZ : 

(podpísané) (podpísané) 

Mgr. Mgr. � re Kluknavská, PhD., LL.M. JUDr. Sylvia Leščáková 
podpredseda Sprá nej rady predseda OZ 
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