
ZMLUVA 0 SPOLUPRÁcl
č. ZS2019179/OKMŠ

Podl'a §269, ods.2 0bchodného zákonníka

Mesto Žarnovica
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN   :
Zastúpené:
Kontakt:

Nám. SNP č.33, 966 81  Žamovica
00321117

VÚB, a .s., pobočka Žiar nad Hronom
SK72 0200 0000 0000  1482 4422
Kamilom Dankom, primátorom mesta - Štatutámym zástupcom
lng. Jozef Piecka - referent OKMŠ MsÚ
Tel. č.: 0914 326150, E-mail:  iozef.Diecka®zarhovica.eu

( ďalej len „organizátor") na jed'nej strane

a

Športový klub Žarnovica
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN  :
Zastúpený:

Bystrická 1595, 966 81  Žamovica
36062103
VÚB,  a. s  Žamovica
SK610200 0000 0018 3460  5051
Mgr. Ľubošom Dobrotkom - štatutámym zástupcom
Tel.  :  0908 912 217, E-mail: dobrotkazc@gmail.com

( ďalej len „spoluorganizátor") na strane druhej

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

Článok 1.
Predmet zmluvy

Predmetom  zmluvy je  spolupráca  zmluvných  strán  pri  zabezpečení  podujatia  uvedeného
v článku 11. tejto zmluvy.

Článok ll.
Účel zmluvy

Účelom zmluvy je zapožičanie časti priestorov Športového klubu Žarnovica na zabezpečenie
realizácie programu „Silvester 2019".

Článok 111.
Doba trvania zmluvy

Zmluva. sa uzatvára na dobu určitú do 31. januára 2020.

Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.    Spoluorganizátor sa zaväzuje, že:

í,_



a)   časť svojich priestorov,  na základe vzájomnej  dohody, zapožičia   na dobu od
12.00 hod. dňa 31.12.2019 do  14.00 hod. dňa 01.01.2020, bezplatne a súčasne
uhradí prevádzkové náklady, za účelom  bezproblémovej realizácie podujatia
uvedeného v článku 11. tejto zmluvy.

b)   dohodnuté priestory odovzdá organizátorovi dňa 31.12.2019 a to o  12.00 hod.
c)   dohodnuté priestory prevezme od organizátora dňa  1.1.2020 a to v čase podl'a

predchádzajúcej vzájomnej dohody najneskôr však o  14.00 hod.
2.   Organizátor sa zaväzuje, že:

a)   zapožičané priestory odovzdá spoluorganizátorovi v stave akom ich prevzal
b)   skutočnosť bezplatného zapožičania priestorov zverejní v príspevku o podujatí

v č.1/20 ŽM
C)§kt:í:::°:S,t:ššä[čoigzĹ#a9t:]rc=Jšep;#:ľ;Prkg[umbízáatr°nro:rcda:6.Uvedenánaplagátoch

d)   v prípade vzniku škody na majetku spoluorganizátora po`čas doby prenájmu, túto
nahradí  odstránením  vo  vlastnej  réžii  v termĺne  do   14  dní,  apokial'  sa  tak
nestane, tak refaktúrovaním  nákladov spoluorganizátora najneskôr do 14 dní od
doručenia faktúry s príslušnými dokladmi na adresu organizátora.

3.    Za  organizátora  je  oprávnenou  a  zodpovednou  osobou  za  prevzatie  a odovzdanie
pMossáytnutýchpriestorovlng.Jozefpiecka,referentoddeleniakultúry,mládežeašpoftu

Článok v.
Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany vyhlasujú, Že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, Že ju uzavreli na
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, Že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom,
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.   Zmluvné strany ďalej  vyhlasujú, že si
túto  zmluvu riadne prečĺtali,  Že porozumeli jej  obsahu na znak čoho ju vlastnoručne
podpisujú.

2.   Zmluvné strany sa dohodli, Že túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou, a to
na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.

3.   Táto zmluva nadobúda platnosť dňomjej podpĺsania oboma zmluvnými stranami, avšak
účinnosť nadobúda až dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Mesta
Žamovica.

4.   Táto  zmluva  bola  vyhotovená  v štyroch  exemplároch.  Každá  zmluvná  strana  si  po
podpise tejto zmluvy ponechá po dva exempláre.

Kamil Danko, primátor mesta
za organizátora
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