
Zmluva o spolupráci 
Uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonn!ka v znení neskorších predpisov 

1/ Mesto Zlaté Moravce 
1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce 
IČO: 00308676 

Zmluvné strany 

Zastúpené: Ing. Petrom Lednárom, CSc., primátorom 
(ďalej aj ako „Mesto") 

21 názov občianskeho združenia: K ĽUĎOM 
Sídlo: Drotárska cesta 54, 811 02 Bratislava 
IČO: 42268800 
Štatutárny zástupca: Marek Mikula 
(ďalej aj ako „Organizátor") 

Preambula 

1. Mesto a Organizátor maJu záujem na vzájomnej spolupráci pri realizácii verejného 
kultúrneho podujatia s názvom „Amfiková filmovica", ktoré sa bude konať na amfiteátri 
v Mestskom parku v Zlatých Moravciach v termíne od 02.05.2014 od 17,00 h do 05,00h 
nasledujúceho dňa, ktorého súčasťou bude koncert a premietanie celovečerných aj krátkych 
filmov mladých slovenských filmárov. 

1. 
Predmet spolupráce 

1. Za účelom deklarovaným v preambule tejto zmluvy poskytne Mesto Organizátorovi do 
užívania priestory v areáli mestského amfiteátra pozostávajúce z pozemkov parc.č. 1564/1 
zast.pl. a nádvoria o výmere 348 m2, parc.č. 1564/2 zast.pl. a nádvoria o výmere 43 m2, 
parc.č. 1564/3 ostatné plochy o výmere 4572 m2, parc.č. 1546/11 zast.pl. a nádvoria o výmere 
16 rn2 a stavieb šatne a pódia súp.č. 2907 na pozemku parc.č. 1564/1 a sociálneho zariadenia 
súp.č. 1912 na pozemku parc.č. 1546/11, ktoré sú vedené správou katastra Zlaté Moravce pre 
k.ú. Zlaté Moravce a ktorých vlastníkom je Mesto. 

2. Mesto sa za účelom uvedeným v preambule zaväzuje poskytnúť Organizátorovi spoluprácu 
a pomoc, ktorá spočíva v prenechaní priestorov mestského amfiteátra špecifikovaných 
v predchádzajúcom bode tohto článku do užívania na usporiadanie verejného kultúrneho 
podujatia - „Amfiková filmovica" ako aj v spolupráci pri propagácii tohto podujatia, 
spočívajúcej najmä v poskytnutí plôch na vylepenie plagátov, vyhlásení v mestskom rozhlase 
apod. 

3. Organizátor sa za účelom uvedeným v tejto zmluve zaväzuje na vlastné náklady udržiavať 
v priestoroch amfiteátra čistotu, ako aj na vlastné náklady odstrániť všetky škody spôsobené 
návštevníkmi podujatia, ako aj zabezpečí upratanie priestorov mestského amfiteátra po 
skončení podujatia. 



4. Organizátor sa zaväzuje splniť všetky povinnosti usporiadateľa verejného kultúrneho 
podujatia stanovené zákonom č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení 
neskorších predpisov, a to najmä zabezpečiť dostatočný počet osôb zabezpečujúcich riadny 
a nerušený priebeh podujatia. Osobitne sa Organizátor zaväzuje zabezpečiť bezpečnosť 

poskytnutých priestorov, aby tak prechádzal vzniku škôd. Organizátor sa zaväzuje nahradiť 
Mestu všetku škodu, ktorá bude spôsobená tretími osobami na majetku Mesta. 

5. Organizátor zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za 
zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, 
daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov. 
Za nesplnenie povinností stanovených osobitnými predpismi ako aj za prípadné škody 
spôsobené nesplnením týchto povinností nesie Organizátor zodpovednosť v plnom rozsahu. 

6. Organizátor sa zaväzuje ďalej zabezpečiť v areáli mestského amfiteátra zdravotnú službu. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady spojené s užívaním priestorov mestského amfiteátra, 
a to najmä náklady na spotrebu elektrickej energie a vodné, znáša Mesto. 

8. Súčasťou spolupráce môžu byt' prípadne aj iné aktivity, tu nepomenované, ktoré budú 
v súlade s cieľom tejto zmluvy. 

II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke Mesta v súlade s§ 47a Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších prepisov. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú 
stranu je určený jeden rovnopis. 

2. Zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi, že sú oprávnené túto Zmluvu uzatvoriť, 
ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu bez 
akéhokoľvek omylu a zaväzujú sa ich dobrovoľne plniť. 

V Zlatých Moravciach dňa 29.4.2014 

Ing. Peter Lednár, CSc. 
I 

I 

........ L.7~ ............. . 
Marek Mikula 
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