
Z mluva o spo luprúci 
U7atvorCIlá podľa § 51 Občianskeho 7ákolln ih.a v LJlťllí neskorších predpisov 

Z mluvné str'a ny 

II Mesto Z la té Mo ravce 
I, múja 2 . 953 O I Zlaté Moravce 
ICO: 00308676 
Zastúpené: Ing. Petrom Lcdnárom. CSc .. primátorom 
(ďa lej aj ako .. Mesto") 

2/ Mestské str'cdisko kultú,'y a športu p.o. 
Námestie A. Illinku 1.953 Ol Zlaté Y10ravce 
I ČO : 42208033 
Zastúpené: Annou Hlavatou. poverenou riaditeľkou 
(ďa lej aj ako .. MSKŠ") 

3/ Dušan H usá r 

(ďalej aj ako .. Organizátor") 

Preambula 

,. Mesto a Organizátor maJu zautem na vzájomneJ spol uprác i pri realizácii ve rej ného 
kllltúrneho podujatia - diskotéky pre mládež a kultúrno-špo rtového popoludnia 
organi zovaných v dľíoch 2.8 . až 4.8.2013 pre obyvateľov mesta 7.laté Moravce pri príležitosti 
900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Zlaté Moravce. 

I. 
Prcdm ct spolu prúcc 

I. Za účelom deklarovan)'m v preambule tejto zm lu vy poskytne Mesto Organizátorovi do 
u~ í vania priestory v areáli mestského štadióna. ktoré sa n3chlldzajú na časti pozemku parc.č. 
3407/1 (priestor vľavo po vstupe do areálu mestského štadi óna pri topoľoch). ktor)' jc 
vedený sp r~l vo u katastra Zlaté Moravce na LV Č. 4261 prc k.ú. Z laté Moravce a ktorého 
vlastníkom je Mesto. a to v dlloch 2.8.20 13 od 16.00 h do 4.8.2013 do 04.00 h. Na 
organizovanie rutbalových z{lpasol' kona nýc h v rá mci k,!l túrno-špo rtového popol udnia dlla 
3.8.2013 v čase od 13,00 h do 20.00 h poskytne MSKS so súh lasom Mesta vyjadreným 
podpisom tejto zol luvy Organizátorovi do užívan ia priesto ry pomocného ihri ska na 
pozemku parc. Č . 3407/16 a priestory ša tní a spl'ch v budove súp. Č. 2227. ktorá sa nachádza 
na pozemku pa rc. č. 3407/4. ktoré sú vedené správou katastra Zlaté Moravce na LV Č . 4261 
pre k.ú. Zlaté Moravce a ktorého vlaslníkomje Mesto. 

2. Mesto a tvlSKŠ sa za úče lom uvedeným v preambule ako aj v predchádzajúcom bode tohto 
č lá nku zaviizujú poskytnúť Organizútorol'i spo luprácu a pomoc. ktora spočíva \. prenechaní 
priestoro\' mestského štad ióna špecifikovaných \' predchád/ajúcom bode tohto článku do 
užívania na usporiadanie verejného kul túrneho podujatia diskoték\ pre mládež. a kultúrno
športového popoludnia (varen ie gul áša. futbalov)' turnaj. iné športO\é ak ti vitv) pri príležilosli 
900. výročia prvej písomnej zmienk y o meste Zlaté Moravcc ako aj v spo lupráci pri 
propagác ii tohto podujatia. spočívajúcej natmä v poskytnutí plúch na vy lcpen ie plagátov. 
vyhlásení v mestskom rozhlase a pod. 



J. OrganiL,,1Lor sa La (Ičelom LlveJel1\'1l1 v tejto 7.ll1lllvC Li.lv~i7.11je na vlastné n~ikladv udržiaval' 
v prie~storoch štadióna čistotu. 3ko 'aj na viastne wíKlady lldstrúniť všetky škod; spôsobené 
návštevníkmi podujatia. Upratanie priestorov Il1cslskl'ho sladiúnd k3/.d)' dť!1 po skončeni 
podujatia l.ahe/peCí Mesto. 

4. Organizátor sa zaväzLI,jc splnil' vŠcLky p()\'innOSli usporiadaleľa verejného kultúrneho 
podujatia stanovené 7.ÚkllnOll1 C. l)()/]')91 7b. () verejn\'ch kultúrnych poduiatiach 'znení 
neskoršich predpisov, a to n[~j[l1~:i zabezpečiť dost:JlOČn~' počel OS()O l.ahel.peČ'ujlH:ich riadny 
a nerLlšen~' pricheh podujatia. Osobitne sa Organil.úlor /.a,,~i/, L1je zabezpečil' stráženie 
a bezpečnosť poskytnutých priestorov pl'Ostrednictvom SLlS. ab, tak prcchád7.a1 v/niKU škôd. 
Ncíl.OV S8S. počet osôb /ahupečujúcich be7pečnosť a ochmnu zdravia a majetku oznámi 
Organizátor Mestu bezodkladne. Organizátor sa zaviizuic nahradiť Mestu všetku ŠKodu. ktorá 
hude spt)sohenú tretími osobami na majetku Mesta. Sllčasne sa Organizátor zaväzuje 
zabezpečiť informovanie obyvateľov najbližšieho okolia o usporiadaní takéholo podujatia. 

S. Orgal1iZ1.1ĽOr zodpoveclú za utvorenie vhodn)!ch p(ldmienok na uskutočnenie podujatia, Z3 

zachovanie poriadku počas jeho rriehehu, 7a (l()dr}ia\'~l11ie l)rísll1šl1~'ch 3utnrsko['rávnych, 
dDŤ10V)·'ch. Ldravolno-hygienick;"ch. pož,iarnycll. bCLpcčnosln;ch zl in~'ch právnych predpiso\·. 
Za nesplnenie povinností stanoycn)Th osobitn)'mi predpismi ako .li pripadné škocl, spósobcnc 
nťsplnenim l~:chto povinností nesie Organii.Mor /.odpovcdllosľ \ plnom I"o/,sahu. 

6. Organizjtoľ sa zaväzuje cľalcj zabezpečiľ vaľcäli mestského štadióna LdrZlvotllLl služ.hu 
v počte minim61nE ~ 7.dravotníkov. Organi7.útor 7.ahe7peC'í, ah) dl) areitlll mcstskéhn št<1diúna 
boli dcti clo I () roko" pustené iba v sprievode dospelej osoh,. 

7. Zmluvné stranI' sa dohodli, že náklady spojené s UŽíV;1I1íl11 priestorov mestského štadióna. 
a to na.imä náklady' na spotrehu eleklricke.i energlc a v'odné, LJl('L~a rv'lestc) a f'vISKS, ak sa 
zmluvné stranv nedohodnú inak. 

8. Súčasťou spolupráce muf.u hvť pripadne aj illé aktivil\'. tu nepomenované. ktoré budLI 
v súlade s cieľom tejto fInluv)'. 

9. 7mluvIlé straIlv prehlasujLl. že \' pripade potrebY U 7.3 \Ti, čiastkové zmluv-v /;, účelom 
podpory a nélplncnia predmetu tejto zmluvy. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

l. Táto Lmluva nadobij(Ja platnosť <1110111 jej podpisu 7mlll\n)cmi stranami L.mluva .Iť 
vyhotovená \' troch rovnopisoch, pre každú zlnlu\'nll stm!lLl.ic určen)" jeden rovnopis. 

2. Zmluvné strany potvrd/ujú svojimi podpismi . že Sl' oprúvnené túlo Zmluvu u7.atvoriľ. 
ustanovelliéllTl 7mluvy zhodne porozumeli. tieto vyjéldrujl' ich slohodnú a vúnu voľu bez 
akéhokoľvek omylu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V Zlat)'ch Moravciach dúa J 1.7.20 " ~ST 
~., ,; ') 

Ing. Peler L.tdnúr. CSc. 

-, 
··· .. ·,&/~7l~ ··· ·~ · 
I\nna Hlavotá 

I )ušan H usať 


