Zmluva
o príspevku pre organizátorov podujatia

51. stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska
vo Vyšnom Slavkove
v termíne 30. mája - 1. júna 2014

Zmluvné strany:
1) Klub slovenských turistov
Záborského 33, 831 03 Bratislava
IČO: 00688312
DIČ: 2020898935
IČ DPH: SK 2020898935
číslo účtu: Slovenská sporiteľňa 0011484266/0900
zastúpený: Petrom Perhalom, predsedom
(Ďalej aj KST.),

2) DAJAMA, spol. s r. o.
Ľubľanská 2, 831 02 Bratislava
IČO: 35850981
DIČ: 2020239562
zastúpená: RNDr. Danielom Kollárom, CSc., konateľom,
3) Klub slovenských turistov Javorinka Levoča
Kováčova vila 2, 054 01 Levoča
IČO: 00688495,
DIČ: 2020715455,
číslo účtu: Slovenská sporiteľňa 0101382642/0900
zastúpený: Ing. Ernestom Rusnákom, predsedom
I.
Strany sa dohodli na spoločnom organizovaní Stretnutia čitateľov časopisu Krásy
Slovenska vo Vyšnom Slavkove v termíne 30. mája - 1. júna 2014 s výstupom na
Smrekovicu.

II.
KST sa zaväzuje prispieť Klubu slovenských turistov Javorinka Levoča
podujatie príspevkom v hodnote 200,- € vo forme:
a/

preplatenia faktúr

na tovar a služby, ktoré KST objedná podľa požiadavky

slovenských turistov Javorinka Levoča,

na
Klubu

b/ preplatenia výdajov na základe predložených platných dokladov, (poštovné, kolky a pod.);
Pokladničné doklady musia obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon o účtovníctve.
V oboch prípadoch, t. j. a/ aj b/, si KST vyhradzuje právo určiť, či sa jedná o tovary, služby
a výdaje súvisiace s organizáciou podujatia, alebo nie, a v závislosti od toho preplatiť, resp.
nepreplatiť faktúry, resp. výdaje.

III.
DAJAMA,

1.

2.

3.

s. r. o., sazaYAnJJe

vydat' na vlastn6 n6klady pamdtny list podfa obsahov6ho n6vrhu Klubu slovenskych
turistov, v termine do 15. mdja20l4; na pamtitnom liste budri umiestnen6 logd str6n.
spropagovat'podujatie Stretnutie ditateJ'ov dasopisu Kr6sy Slovenska vo
vydani dasopisu Krrisy Slovenska, (:islo 5-612014.
zabezpedif organizadno-materi6lne besedu redakdnej rady s ditatellmi dasopisu Kr6sy
Slovenska.

IV.
Klub slovens(ich turistov Javorinka Levoda zabezpedi koopt6ciu z6stupcu DAJAMA,
spol. s r.o. a z6stupcu Sekcie peSej turistiky KST do organizadn6ho 5t6bu stretnutia.

v.
ZmIuva

je

Zfiv er eEnE ustanovenia :

vyhotovenS

v 3 exempl6roch,

pridom kaLdd zo str6n dostane po

vyhotoveni . Zmluv a nadobf da ridinno st' driom uzav retia.
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Peter Perhala
predseda Klubu slovenslqfch turistov
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Ing. Ernest Rusniik
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RNDr. Daniel Koll5r, CSc.
konatef DAJAMA, spol. s r. o.
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predseda Klubu slovenskych turistov Javorinka Levoda
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