Zm luva o polupn1ci
ZmluYné s tran~
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IČO : 00308676

Zastúpené: Ing. Petrom Lcdnárom. CSc .. primátorom
(ďalej aj ako .. ľ\ lcsto .. )

2/ Mc ( l{é stredisko kultúry a š portu p.o.
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IČO : -Q208033
Zastúpené: Bc. Petrom Kercšom. poveren) m riaditel"om
(ďalej aj ako .. M K. ··)

3/ Martin

(ďalej

Rn ček

aj ako ,.OrganiLátor.. )

Pt·camhula
l. Mesto a Organizátor ma.1u za uJem na \'Zájomnej spolupráci pri realizácii 'erejného
kultúrneho podujatia - diskotéky pre mládež pri prí ležitosti ukončenia školského roka
201 1120 12.

l.

Predmet polup dcc

l. Za účelom deklnrman)m v preambule tejto zmlu'~ poskytne ľ\ksto priestor) 'areáli
mestského štadióna (\pra' o zn hlavnou bránou medzi brezami). ktoré sa nachádzajú na
pozemku parc.č. 3-W7 '21 o ') mere l 000 m2. ktor) je veden)'ch sprá\ ou katastra Zlaté
1orm ce na LV č. 7378 pre k. ú. L.lnté ivlorm ce a ktorého 'lastníkom je 1esto. do užívania
Organizátora' i a to ,. di1och 29.6.2012 od 16.00 h do 30.6.20 12 do O·t-.00 h. 'účasne M K
posk) tne Organizátora\ i za účelom a ' čase U\ edenom , . predchádzajúcej 'ete soc iálne
zariadenia (priestory toaliet pri teni sových kurtoch). ktoré sa nachúdznjú na pozemku parc.č.
3407/3' k.ú. Zlaté Mormce a ktoré :;ú \O' lastníct\C Mesta a sú\ užhaní M K .

eden) m v preamhuk ako aj \' predchádzajúcom bode tohto článku
zavi:iLuje posk~ tnúľ Organizátora\ i spol uprac u a pomoc. ktorá spočÍ\ a \ prenechaní
priestoro\ mestského štadióna a sociálneho zanadenia špecifikovaného \ predchádzajúcom
bode tohto člúnku na usporiadanie verejného kulturneho podujatia- diskoték) pre mlúde2 pri
prílúi tost i ukončenia školského roka 2011 2012 ako aj v spolupráci pri propagáci i tohto
podujatia. najmä posk) tnutím plôch na\) lepenie plagátO\ a pod.

2 . .Nksto a za

účelom ll\

3. Organi.dtor sa za učelom U\ eden) m \ tejto zmlll\ e za\ ~izuje na\ last né náklad) udržiavať
\ priestoroch štadióna a sociá ln) ch 7ariadcní čistotu. zahcLpcčiť ich údr/bu a upratanie po
sko nčení podujatia. ako aj na\ lastné náklad) odstrániť\ :ictky škod) spôsobené návštevníkmi
podujatia.
4. Org.ani7átor sa /U\ ä/uje sp lniť 'šetk) po' innnsti usporiadatel'a 'erejného kultúrneho
podujatia stanovené 7ákonom č. 96/ 1991 7h. o vcn:jn)ch kultúrn~ch podujatiach v znení
neskorších predpi. O\. a to najmä ;a bezpeč iť dostatočn) počet o ôh ;abe?pečujúcich riadny
a nerušený pril.!bch podujatia. Osobitne sa Organizátor ;aväzuje zabezpečiť stráženie
priestorov toaliet. ab) tak prechádzal vzniku škôd. Organizátor sa La\ äLuje nahradiť Mestu
\ 'ctku škodu. ktorá bude spôsobená tretími osobami na majetku lcsta. účasne sa
Organizátor zm äzuje ·Labezpeč iť informo,anie ob)\ atel'ov najbližšieho okolia o usporiadaní
takéhoto podujatia.

5. Organizátor LOdpon:dá za ut\'Orcnie \hodn~ ch podmienok na us"utočnenie podujatia. za
zachovanie poriadku počas jeho priebehu. za dodr.ii<n an ie príslušn)c h autorskoprávn) ch.
daňO\ )•ch. zdran.Hno-h) gienick)·ch. po2.iarnych. b!.!zpcčno!-.tných a in) ch prá\'n) ch predpiso'.
Za nesplnenie pO\ in ností slano\ t:n~· ch osobitn) mi predpismi ako aj prípadné š"od) spôsobené
nesplnením t)chto p<)\ inností nt:sie Organinítor ;:odpo\ednosť v plnom roLsahu.
6. Zmluvné strany .a dohodli. /e náklad) spojené s u/haním priestoro' mestského štadióna.
a to najmä náklad) na ele"trickú energiu a vodné. hradí Organi?átor \ prípade, že počet
návštevníkom predmetného podujatia presiahne l 000 o ôb. V opačnom prípade tieto náklad)
znáša ksto. a" sa lesto a l. K, nedohodnú inak.

7. účast'ou spo lupráce mô/u
\ ·úladc s ciel'om tejto zm lu v~.

byť

prípadne aj iné akti\ ity.

8. Zmlu\ né str·an) prehlasujú . .le ' prípade potreb) uzavrú
podpOr) a napl nenia predmetu tejto 7mlm).

tu

nepomcno\'ané. ktoré budú

čiastkm é

zmlu\) za

účelom

ll .
z~ívc •·cč n é

ustan ovenia

l. Táto /.mill\ a nadobúda platnosť diíom jej podpisu Zmlu\'ll)mi stranami. Zmluva JC
\ ~ hoto\ cná \ troch ro\ nopi och. pr!.! ka7dú zmlu\ nú stranu .k určen) jeden ro\ nopis.

2. Zml m né stra ny potHd7ujú S\ oj imi potl pismi. že sú oprá' nené túto Zm iU\ u uzatvonL
ustanoveniam Zml uvy Lhotl ne poro,w meli. tieto V) jadruj ú ich s lobodnú a 'á2nu 'ô ru prostú
akéhokol'vek omylu a Laväzujú sa ich dobrovorne plniť.

V Zlat)·ch Morm c iach cl iia 27.6.20 12
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