
DOHODA 
O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI 

V ZÁUJME PROPAGÁCIE A ROZVOJA OBCE OŠČADNICA 

uzatvorená medzi 

OBEC OŠČADNICA 
Sídlo: Nám. M. Bemáta č. 745, 023 01 Oščadnica 
v zastúpení: Ing. Marián Plevko, starosta Obce Oščadnica 
IČO: 00 31 41 70 
e-mail:

Názov: 

Sídlo: 

v zastúpení: 

IČO: 

tel. kontakt: 

oscadnica@oscadnica.sk 
( ďalej Ie  ,,Obec Oščadnica") 

a ( 

Tina - M. Kučáková
Oščadnica 159

36 946 369

( ďalej len „fyzická osoba/podnikatel"') 

I. 
Článok 

.   -· 

1. Reálna firma, resp. fyzická osoba/podnikateľ zabezpečí pre Obec Oščadnicu
poskytnutie služieb občerstvenia (jedlá a nápoje), prípadne propagačných výrobkov pre
účastníkov propagačného podujatia: ,,Goralský gastrodeň v Oščadnici", ktorý sa
uskutoční dňa 27.07.2019.

2. Obec Oščadnica zabezpečí podujatie organizačne, po stránke technickej a taktiež
zabezpečí výmenu hotovosti účastníkov podujatia za žetóny - Oščadnický dukát.

II. 
Článok 

1. Za poskytnutie občerstvovacích služieb resp. propagačných predmetov a výrobkov patrí
firme, resp. fyzickej osobe/podnikateľovi refundácia nákladov na základe počtu žetónov
- Oščadnický dukát (malý/veľký), odovzdaných do rúk osoby poverenej Obcou
Oščadnica.

2. Obec Oščadnica nie je platca DPH. Nominálna hodnota jedného malého žetónu je
0,50 €. Nominálna hodnotajedného veľkého žetónu je 1,00 €. Pre platiteľa DPH platí
hodnota dukátu s DPH.

3. Refundácia nákladov bude realizovaná na základe vystavenej faktúry Obci Oščadnica
podnikateľom. Faktúra bude obsahovať nasledovné znenie: Fakturujeme Vám za 
zabezpečenie služieb občerstvenia, resp. za zabezpečenie výrobkov a predmetov
pre účastníkov podujatia Goralský gastrodeň v Oščadnici, ktorý sa konal
27.07.2019.



4. Suma refundovaných tržieb bude vypočítaná podľa hodnoty odovzdaných dukátov vo 
výške 90 % z ceny.
Suma faktúry bude znížená o 1 O % z tržby - manipulačný poplatok za odber el.
energie a zabezpečenia kultúrneho programu.

III. 
Článok 

1. Fyzická osoba/podnikateľ zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb a výrobkov,
dodržiavanie hygienických a iných predpisov vzťahujúcich sa na poskytovanie
služieb/predaj výrobkov.

2. Dôsledky porušenia hygienických predpisov alebo zlej kvality ponúkaných výrobkov
znáša fyzická osoba/podnikateľ.

IV. 
Článok 

1. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú- do 27.07.2019.
2. Dohoda o vzájomnej spolupráci bola uzatvorená na základe slobodnej vôle, zmluva

nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, strany dohody si 
túto dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.

V Oščadnici dňa ......26.07.2019 V Oščadnici dňa ..........26.07.2019 

.wvivh. r; I
............... . .................................. . 

fyzická osoba/podnikateľ 

Evidencia odovzdaných žetónov: 

200... ks  /veľký)*

150. ks ( /veľký)*

230.. ks  /veľký)*

200.....  /veľký)*

140..... ks (milý/veľký)*

68.... ks (:mft4cý/veľký)* 

.................... ks (malý/veľký)* 

* nehodiace sa prečiarknuť
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