---Zm lu va o spo lupráci

Zmluvné tJ·any

Mesto Zlaté Monwce
l . mája 2, 953 Ol Zlaté Moravce
I ČO: 00308676
Zastúpené: Ing. Petro m Lednárom. CSc .. pri mátorom
( ďalej aj ako .,Mesto'·)

Milan Škorík

(d"ale:i aj ako ,.Poskytovatel''·)

Preambula

l . Mesto a Poskytova ter ma_iú zá uj em na vzájomnej spo luprác i a pa rtnerstve pri realizácii
projektu majúceho za cier rozvoj vzdelávacích, vo rnočasovýc h a športových akti vít
obyvaterov mesta Zlaté Mora\'cc. a to najmä detí a ml úde7e.

l.

Pt·edmct spo lupt·á cc

l. Mesto má záuj em na rozvoJI vzdclávncích. vo rnočasovýc h a športových ak ti vít detí
a ml ádeže mesta Zlaté Moravce. p ri čo m má Láujcm za týmto úče l o m vy u L.í \'ať pri estory tzv.
dopravného ihriska. ktoré sa nachádzajú na ul. l mája v Zlatých Moravc iach, na pozemku
parc.č. 1546/2 o výmere 6909 m2. ktor)' j e vedcn)·ch sprÓ\'OU katastra Zlaté Moravce na LV č
2568 pre k.ú . Zlaté Moravce a ktorého vlastníkom je Poskyto\·atel'.
2. Poskytovatel' sa La úče l o m uveden)·m v preambul e ako aj v predehád?.ajúco m bode tohto
č l á nku zaväzuje poskytnúr Mestu spoluprúcu a pomoc. ktorá j e nevyhnutná na rea lizáciu
a ktorá spoč íva v b~zodp l a tno m prc n ~c h aní pri es torov dopravného ihriska
proj ektu
špccili kovaného v prcdchúdLajllco m bod e tohto č l ú n k u na ve rej né ú če l y a služby spojené
prevádLko u doprnvného ihriska a spojené s \')'užíva ním vo l'né ho čas u a šponov)' mi akti\'itami
delí a ml ádeže mesta Zlaté Mora' cc.

3. 1esto sa ltčelo1n U\'edcn~ 111 ' tejto zn1IU\ c za, fiLu je na 'lastné náklad) udržiavaf
' priestoroch dupra' né ho ihriska čistotu. zabczpcčo\ aľ jeho údržbu. udrži avať ho
' uŽÍ\'aniaschopnom stm c .., pri hl iadnuu rn na ob'~ k 10 opotrebenie.
účasne sa Mesto
zm·äzujc zabezpečiť mon iton)\ an ie dopra' nt!ho ihriska hliadkou ľ\1estskej polície a od
1.9.2012 aj jeho mon itoro' an ic kamcro') mS) stémom.

-+.

účasťou

spol uprace môžu b) ľ pnpadm: aj iné ah.ti' it), tu nepomeno' ané. ktoré budú
,. súlade s cicl"om tejto zmlu').
5. ZmiU\ né stran) prehlasuju. že v prípade potreb)
podpory a naplnen ia predmetu tejto 7mlu' y.

uza\ľú čiastko' é

zmlu') za

účelom

ll.
Z;í\'erečné u-.tan<)\ en ia

l. Táto Zm lll\ a nadobúda platnosť clliom jej podpisu Zm luvnými stranami. Zmluva je
') hotovcná ' d' och \)holo\ cniach. L ktor\ch pre každú zm Ju, nLI stranu je určené jedno
') hotoven ie.
2. ZmJu, a sa uzat, ára na dobu neurčitú. Zmlll\ uje moi.né 'ypo,·edať bez udania dô' odu, a to
')lJovednou dobou jeden mesiac, ktoré začne pi) núť v prv) kalendárn: de1i mesiaca
nasledujúceho po doručení '~pO\cdc druhej zm luvnej strane.
3. Zmluvné stran) pot\Tdzujú svojimi poJpismi. ze sú oprávnené túto l.rnluvu uzatvoriť,
u tanoveniam ZmiU\) zhodne porozumeli. tieto \")jadrujú ich slobodnú a ,ážnu \ôi'U prostú
akéboh.ol\·ek 0111) lu a L<l\ äLuju Sil ich dobrO\ ol" ne plniť.
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V Zlat)·ch Mora' ciach di'la ....'1':1:....~.. :........V.

