
Dohoda o poskytnutí športoyýcb plôch a zariadení 

medzi 

poskytovateľom: Mestské stredisko kultúr)· a športu p. o 
Námestie A. Hlinku č. 1, 95301 Zlaté Moravce 

a 

užívateľom 

" zastúpení: Simona Holubová , poverená riad. podniku 
IČO: 42208033 
DIČ: 2820009060 
č. ú : 2968633255/0200 

Západoslovenský futbalový zyäz 
Rázusova 23, 94901 Nitra 
v zastúpení: Mgr. Ladislav Gádoši, predseda 
IČO: 17321794 
DIČ: 2021500723 

Čl. 1 
Predmet dohod) 

Poskytovateľ poskytne užívateľovi pre zabezpečenie športovej činnosti Komisie mládeže 
a školského futbalu /výbery hráčov/ trávnatc ihrisko spolu s príslušnými sociálnymi 
niriadeniami a šatňami resp.\ prípade nepriaznhého počasia ihrisko s um~lým po\Tcbom, 
pomocné trávnaté plochy a telocvičňu. 

Čl2 
Doba tnania dohody 

Dohodaje U?at\Orená na 35 hodín.\' období od 10.3.2014 do 3 l.12.2014. s konkrétnym 
časovým roZ\Thom podľa aktuálnych podmienok vyhovujúcim obidvom zmluvným stranám. 

ČL3 
Cena a splatnosť úhrad 

Cena j e s-i.:movenä dohodou l / Eur za 1 hodinu posky1nutia šponovísk. t.j. 595.0 Eur. 
slO\om: päťstodeväťdesiatpäť Eur. za celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Platba bude 
rea]izo\-;má na záklaJ~ L....1.Sl:mej fak-uíry ' tenníne! do 30.6 . .2014. 

ČL 4 



Záverečné ustanovenie 

l.Poskytovateľ zabezpečí prípraYu predmetu zmluvy podľa požiadaviek užívateľa vo vopred 
dohodnutých termínoch. 
2.Užívateľ zabezpečí finančné úhrady vo výške a tem1inoch podľa dohody. V prípade ich 
neplnenia sú stanovené sankčné úroky vo výške O, 1 % za každý deň omeškania. 
3.UžívateJ' je povinný chrániť predmet dohody pred poškodením a zaväzuje sa uhradiť 
prípadnú ním zavinenú škodu. 
4.Lmeny tejto dohody je možné uskutočniť iba písomne po dohode obidvoch zmluvných 
strán. 
5.PráYa a povinnosti obidvoch zmlu\11ých strán sa riadia príslušnými zákonnými 
ustanovenfami SR . opatreniami mesta Zlate Moravce a touto dohodou. 
6.Dohodaje vyhotovená v dvoch výllačkocb, z k'1orých po jednom obdrží každá zmluvná 
strana. 

Zlaté Moravce. 8.3.2014 
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