
ZMLUVA 0 SPOLUORGANIZOVANÍ
ŠPORTOVÉHO PODUJATIA

č. ZS2020009/OKMŠ

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

Dobrovol'ný hasičský zbor Žarnovica
Slobody 12, 966 81 Žamovica
001774745105
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
SK910900 0000 00041286 7516
Ľubošom Zimanom, predsedom
(ďalej len „organizátor") na jednej strane

a

Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

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

Nám. SNP č.33, 966 81 Žamovica
00321117
VÚB, a. s., pobočka  Žiar nad Hronom
SK72 0200 0000 00001482 4422
Kamilom Dankom, primátorom mesta - Štatutámym zástupcom
(ďalej len „spoluorganizátor„) na strane druhej

(ďalej len „zmluvné strany") uzavreli túto zmluvu o spoluorganizovaní športového podujatia

Článok 1.
Predmet zmluvy

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

Článok 11.
Účel zmluvy

„ŽU::ee#h=;?tľyktJ;erásg:]uUspkruátcoač:ĺräz:2e5?Paepčr:]naĺ2#vínffáe°fldínžjšsnúá'#[:Fh.aŔčá°ľ:Pv°žanmá8::c:
pod záštitou primátora Mesta Žarnovica.

Článok 111.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.   Organizátor sa zaväzuje, že:
a)   Mesto   Žamovica   bude   uvádzať   na   všetkých   propagačných   materiáloch

vydaných  k tomuto  podujatiu  a na   výsledkovej  listine  podujatia  minimálne
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v rozsahu  erbu  a textu  „MESTO  ŽARNOVICA",  pričom  tieto  doručí  Mestu
Žamovica v temíne do 7. mája 2020

b)   okrem záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy pre Mesto Žamovica zabezpečí
všetky    ďalšie    náležitosti    pre    úspešný    priebeh    včlánku    11.    uvedenej
medzinárodnej súťaže.

2.   Spoluorganizátor sa zaväzuje, že na svoje náklady zabezpečĺ a uhradí :
a)   ocenenia (športové poháre s emblémami a štítkami) pre 3 kategórie, najväčšieho

bojovm'ka, najväčšiu bojovníčku, najmladšieho a najstaršieho súťažiaceho, a to
v celkovej hodnote maximálne 200,- Eu (slovom Dvesto Eu)

b)   občerstvenie (minerálna voda a ovocie) pre cca 70 účastníkov, a to v celkovej
hodnote maximálne 70,- Eu (slovom Sedemdesiat Eu)

c)   prezentačné materiály mesta pre 3 kategórieg t. j. spolu 9 ocenených súťažiacich,
a to v celkovej hodnote maximálne 80,- Eu (slovom Osemdesiat Eu)

celkovo spolu maximálne 350,- Eur (slovom Tristopäťdesiat Eu).

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu učitú do 11. mája 2020.

2.   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.

3.   Zmluvné strany sa dohodli, Že túto zmluvu je možné menit' len pĺsomnou fomou, a to
na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.

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

5.   Práva  a povinnosti  zmluvných  strán  neupravené  touto  zmluvou  sa  riadia  platnou
legislatĺvou Slovenskej republiky.

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

V Žamovici dňa  19.02.2020
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Ľuboš  Ziman
za organizátora
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Kamil Danko, primátor mesta
za spoluorganizátora


