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Z M L U V A   O   S P O L U P R Á C I 
Podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka  

 

     

MESTO Žarnovica 

Sídlo:                         Nám. SNP č.33, 966 81 Ţarnovica 

IČO:                           00 321 117 

Bankové spojenie:      VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

Číslo účtu:                  14824422/0200 

Zastúpené :                Kamil Danko, primátor mesta 

(ďalej len „organizátor“) na strane jednej 

 a 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA v Žarnovici 

Sídlo:    Ulica Fraňa Kráľa 838, 966 81  Ţarnovica 

IČO  :     37831852                          

Bankové spojenie:       VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

Číslo účtu :                    1786269056/0200             

Zastúpené:                Mgr. Gabriela Debnárová, riaditeľka školy 

(ďalej len „spoluorganizátor“) na strane druhej 

 

 (ďalej len „zmluvné strany“) uzavreli túto zmluvu o spolupráci: 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení podujatia uvedeného v článku II. 

tejto zmluvy. 

 

Článok II. 

Účel zmluvy 
 

Za účelom umoţnenia predaja, výmeny a darovania detských vecí zmluvné strany zabezpečia 

„BURZU DETSKÉHO OBLEČENIA“. Burza sa uskutoční 19.03.2011 vo vestibule ZŠ, resp. 

priľahlých priestoroch (podľa počtu prihlásených účastníkov – predávajúcich) hlavnej budovy na Ulici 

Fraňa Kráľa 838, v Ţarnovici.  

 

 

Článok III. 

Doba trvania zmluvy 
 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30. apríla 2011. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Organizátor sa zaväzuje, ţe : 

a) vypracuje podmienky podujatia 

b) primerane spropaguje podujatie v meste – ŢM, oficiálna stránka mesta, TV Panoráma, 

mestský rozhlas, letáčiky 

c) zabezpečí registráciu za poplatok 1,00 euro a pridelenie predajných čísel (predajných 

miest), ktoré budú oprávňovať k predaju 

d) oznámi spoluorganizátorovi v termíne do 12.15 hod. dňa 18.03.2011 počet 

pridelených predajných miest za účelom prípravy priestoru na predaj 
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e) pred začiatkom podujatia zabezpečí očíslovanie predajných miest 

f) z celkového vybratého registračného poplatku, na základe faktúry spoluorganizátora, 

uhradí 50% na účet spoluorganizátora prevodným príkazom v termíne do 14 dní od 

doručenia faktúry do podateľne MsÚ v Ţarnovici 

 

2. Spoluorganizátor sa zaväzuje, ţe : 

a) poskytne priestory na konanie podujatia, t.j. vestibul, resp. priľahlé priestory (podľa 

počtu prihlásených účastníkov – predávajúcich) v hlavnej budove na Ulici Fraňa 

Kráľa 838, v Ţarnovici a to dňa 19.03.2011: 

- v čase od 09.00 do 10.00 hod. za účelom prípravy zaregistrovaných predávajúcich  

- v čase od 10.00 do 15.00 hod. za účelom samotnej burzy 

- v čase od 15.00 do 16.00 hod. za účelom zbalenia  si vecí zaregistrovanými 

predávajúcimi a ich odchodu 

b) v prípade potreby, na základe návrhu organizátora, poskytne priestory na účel 

samotnej burzy maximálne o 1 hodinu dlhšie ako je uvedené v odseku a) tohto bodu 

c) zabezpečí, aby zaregistrovaní predávajúci mali počas konania podujatia prístup do 

WC 

d) zabezpečí, aby na kaţdom predajnom mieste bola počas celého konania k dispozícii 

školská lavica – 1 ks (rozmer 120x75 cm) a stolička – 1 ks 

e) zabezpečí očistenie poskytnutých predajných priestorov po skončení podujatia 

 

 

Článok V. 

Finančné zabezpečenie podujatia  
 

1. Organizátor zabezpečí na svoje náklady  všetky povinnosti vyplývajúce z článku IV. ods. 1 

tejto zmluvy.  

2. Spoluorganizátor zabezpečí na svoje náklady  všetky povinnosti vyplývajúce z článku IV. ods. 

2 tejto zmluvy. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, ţe ju uzavreli na základe 

svojej slobodnej a váţnej vôle, ţe táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za 

inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, ţe si túto zmluvu riadne 

prečítali, ţe porozumeli jej obsahu na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe túto zmluvu je moţné meniť len písomnou formou, a to na 

základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch. Kaţdá zmluvná strana si po podpise 

tejto zmluvy ponechá po dva exempláre. 

 

 

V Ţarnovici dňa 28.01.2011 

 

 

 

......................................................... ........                       ................................................................... 

           Kamil Danko, primátor mesta                                     Mgr. Gabriela Debnárová, riaditeľka školy 

                      za organizátora                            za spoluorganizátora 


