DOHODA O SPOLUPRÁCI V MIESTNEJ KULTÚRE
I.
Účastníci dohody
1) Obec (názov)_______________________________ ul. č. _______________________________________________ PSČ, sídlo____________________________________________________________________________________________
zastúpená starostom: _______________________________________ IČO: ________________________________ Bankové spojenie (názov banky, ul, č.d., PSČ, sídlo): __________________________________________________
____________________________________________Číslo bežného účtu:__________________________________


a

2) Občiansky spolok dychovej hudby - člen Združenia dychových hudieb Slovenska 
s registračným číslom: ________________ názov: ____________________________________________________ _________________________________ ul. č. : ______________________________________________________
PSČ, sídlo ____________________________________________________________________________________________
zriadený podľa zákona č. 83/90 Zb. o združovaní občanov,
zastúpený predsedom: ____________________________________________ IČO: __________________________
Bankové spojenie (názov banky, ul., č.d., PSČ, sídlo): _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
II.
Predmet a účel dohody
1) Predmetom tejto dohody je starostlivosť o existenciu a rozvoj záujmovej umeleckej činnosti zvykov a tradícií v obci 
_________________________________ v žánri dychová hudba so sprievodným spevom, rozprávačstvom a tancom.
2) Účelom tejto dohody je
a) prispievať ku zvyšovaniu umeleckej kvality interpretácie najmä slovenských hudobných diel (ľudových i nových), udržiavať dobrú materiálno-technickú vybavenosť spolku dychovej hudby a tým
b) zabezpečovať aby spolok dychovej hudby na želateľnej úrovni reprezentoval seba a hudobnú kultúru svojej obce v SR i v zahraničí.
III.
Záväzky účastníkov dohody
1) Spolok dychovej hudby sa zaväzuje:
a)  z vlastných prostriedkov z kultúrnych aktivít udržiavať svoju činnosť a umelecké výkony na želateľnej úrovni, doplňovať spolok mladými umelcami, najmä z radov vlastných odchovancov a rozširovať členskú základňu spolku o priaznivcov dychovej hudby,
b)  dôstojne reprezentovať seba, svoju obec vo všetkých svojich vystúpeniach a účinkovaniach doma i v zahraničí,

c) pre potreby obecného úradu vystupovať bezplatne pri príležitosti výročia obce, pri kultúrnych výročiach  organizovaných obecným úradom, pri vítaní vzácnych hostí (štátni činitelia, funkcionári družobných miest a pod.) a to v rozsahu dohodnutom podľa ustanovení článku V, bod l tejto dohody.

2)  Obec sa zaväzuje:
a) poskytovať spolku dychovej hudby bezplatne priestory v miestnom kultúrnom stredisku na pravidelné skúšky, na uloženie hudobných nástrojov, krojov, rekvizít a hudobných archiválií,
b) v rámci možností zabezpečovať v svojom rozpočte nevyhnutne potrebné a zdôvodnené finančné prostriedky a z nich poskytovať spolku dychovej hudby dotácie na kultúrne podujatia celo obecného dosahu (slávnosti, festivaly a pod.), na materiálno-technické vybavenie (hudobné nástroje, kroje, zvuková technika), príp. na cestovné pri reprezentáciách v zahraničí a výnimočne aj na činnosť spolku.
IV. 
Platnosť a výpoveď dohody
1) Táto dohoda sa uzatvára od ________________________  20_________   a)  na dobu neurčitú.
	                                        b)  do 31.12.20 ____
2)  Zmeny a doplnky tejto dohody sa môžu vykonať len písomnou formou a to po predchádzajúcom osobnom dohovore.
3) Výpovedná lehotu dohody je pre obe strany rovnaká - trojmesačná. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa najbližšieho mesiaca po daní písomnej výpovede.
V.
Záverečné ustanovenia
1) Počet bezplatných vystúpení a účinkovaní spolku dychovej hudby si účastníci tejto dohody dojednajú pre každý rok osobitne (viď článok III, bod l, písm. c). Písomný záznam o dohodnutých vystúpeniach je každoročne neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody o spolupráci.
2) Túto dohodu podpisuje aj štatutárny zástupca MKS, CVČ, ktoré je poverené spoluprácou so spolkom dychovej hudby pri realizácii ustanovení či. III, bod 2, písm. a.
3)  Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch - pre každú stranu dohody po jednom exemplári.
4)  Nedorozumenia a prípadné sporné otázky sa riešia vzájomným rokovaním zástupcov zmluvných strán s vedomím obecného zastupiteľstva a predstavenstva spolku dychovej hudby .
V_____________________________	dňa ______________________ 20______

_____________________________						____________________________
podpis a pečiatka spolku	podpis a pečiatka obce


	___________________________	
podpis a pečiatka MKS, CVČ



Poznámky
1)  Spolok dychovej hudby a mažoretiek registrovaný v ZDHS je právnickou osobou (organizáciou) a vo vzťahoch s inými organizáciami vystupuje samostatne pod vlastným menom v súlade so STANOVAMI ZDHS (čl. 3, body 2, 3, 8).
2)   Účastníci dohody .si dohodu vecne upravia podľa miestnych podmienok a v jej texte uplatnia i obmeny výrazov: spolok DH - spolok mažoretiek, obec - mesto, starosta - primátor, MKS - MsKS a pod. a bod 2 b) upravia podľa finančných možností obce.
3)   V článku IV sa účastníci dohody rozhodnú pre alternatívu a) alebo b). Ak zvolia dobu určitú, odporúčame rok (od 1. 1. do 31. 12.) a nadpis dohody doplniť údajom: .NA ROK 20..........“


