
ZMLUVA O SPOLUPRÁC, £ 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi účastníkmi: 

Obec Dunajská Lužná 
So sídlom: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná 

IČO: 00400009 

štatutárny orgán: Štefan Jurčík - starosta obce 

(ďalej len „Poskytovateľ") 

a 

PROMO ACTIVITY s.r.o. 
So sídlom: Kopčianska 10, 851 0 1 Bratislava 

IČO: 35 730 714 

štatutárny orgán : Mi lan Belenčiak - konateľ 

Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č.: 15824/B 

(ďalej len „ Organizátor") 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Účastníci te j to Zmluvy, na jednej strane Poskytovateľ a na strane druhej Organizátor, v súlade 
s ustanovením § 269 ods. 2 a súvisiacich zákona č. 513 /1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení 
neskorších predpisov, uzatvárajú tú to Zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva") . 

1.2. Poskytovateľ je právnickou osobou, samostatným územným samosprávnym a správnym celkom 
Slovenskej republiky, k torého základnou ú lohou je starostl ivosť o všestranný rozvoj je j územia a o 
potreby je j obyvateľov. 

1.3. Organizátor je právnickou osobou, zapísanou v obchodnom registri, ktorý je oprávnený na 
organizovanie kul túrnych a spoločenských podujatí. 

1.4. Organizátor písomnou žiadosťou č. 3643/2016 zo dňa 08.07.2016 požiadal Poskytovateľa 
o spoluprácu a súčinnosť pri organizovaní verejného kul túrno- spoločenského podujat ia. 



Článok II 
Predmet Zmluvy 

2.1. Predmetom te j to zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností medzi Poskytovateľom a 
Organizátorom pri spolupráci v oblasti usporiadania verejného kultúrno-spoločenského podujatia 
pod názvom „ Školský festival Dunajská Lužná 2016" ( ďalej aj „podu ja t ie" ) , ktorý sa bude konať dňa 
30.07.2016 v areáli Základnej školy v Obci Dunajská Lužná. 

2.2. Poskytovateľ je vlastníkom nehnuteľností evidovaných Okresným úradom Senec - odbor 
katastrálny, a to : 
a) pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Nové Košariská: 
pozemky KN-E parcela číslo 236, 242, 241, 221, zapísaných na LV č. 740 
pozemok KN-E parcela číslo 222/1, zapísaných na LV č.1718 
pozemok KN-E parcela číslo 7 3 / 1 , zapísaných na LV č. 1008, ktoré sa nachádzajú v areáli Základnej 
školy v Dunajskej Lužnej 
b) p o z e m k o v nachádzajúcich sa v katastrálnom území Jánošíková: 
pozemok KN-C parcela číslo 1147 /1 
pozemok KN-C parcela číslo 1147/6, zapísaných na LV č. 740, ktoré sa nachádzajú v areáli starého 

futbalového ihriska. 

2.3. Poskytovateľ poskytuje Organizátorovi pozemky uvedené vč l . II, bod 2.2. pod písm. a) te j to 
Zmluvy, nachádzajúce sa v k. ú. Nové Košariská v areáli Základnej školy na usporiadanie verejného 
kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „ Školský festival Dunajská Lužná 2016". 

2.4. Poskytovateľ poskytuje Organizátorovi pozemky uvedené v č l . II, bod 2.2. pod písm. b) te j to 
Zmluvy, nachádzajúce sa v k. ú. Jánošíková na účely parkovania; motorových vozidiel pre účastníkov 
verejného kultúrno-spoločenského podujatia pod názvom „ Školský festival Dunajská Lužná 2016". 

Článok III 
Práva a povinnosti účastníkov 

3.1. Organizátor je povinný všetky služby, na ktorých výkon sa zaviazal t ou to Zmluvou vykonávať 
riadne, na profesionálnej úrovni, v súlade s p latnými právnymi predpismi. 

3.2. Organizátor je povinný na vlastné náklady: 
a) riadiť pr iebeh podujat ia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v te j to zmluve a riadne ho 
ukončiť, 
b) zabezpečiť ochranu pozemkov, pr iestorov, majetku, zdravia, mravnost i a verejný poriadok na 
mieste konania podujat ia, 
c) prerušiť podujat ie alebo ukončiť podujat ie, ak došlo k hrubému narušeniu verejného poriadku 
alebo vážnemu ohrozeniu bezpečnosti, zdravia, mravnost i alebo majetku, ak nie je možné obnoviť 
verejný poriadok a zabezpečiť ďalší pokojný priebeh podujat ia iným spôsobom, 
d) zabezpečiť zložky záchrannej, požiarnej a bezpečnostnej služby, 
e) poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie nevyhnutne potrebné a užitočné pre dosiahnutie 
cieľov vytýčených tou to Zmluvou. 

3.3. Poskytovateľ: 
a) súhlasí s umiestnením reklamných pútačov na oplotení areálu Základnej školy pre sponzorov 
a obchodných partnerov Organizátora. Organizátor sa zaväzuje po skončení podujatia bezodkladne 
všetky pútače odstrániť na vlastné náklady, 
b) súhlasí s vylepením informačných letákov o pr ipravovanom podujat í na miestach na to určených 



c) zabezpečí na základe požiadavky Organizátora brigádnikov v počte podľa svojich aktuálnych 
možností, ktorí budú na základe pokynov Organizátora pomáhať pri príprave a pr iebehu podujat ia, 
ako aj pri demontáži zariadení Organizátora po skončení podujat ia, 
d) poskytne počas konania podujat ia Organizátorovi súčinnosť pri organizácii parkovania osobných 
motorových vozidiel v areáli starého futbalového ihriska, 
e) umožní Organizátorovi umiestniť komunálny odpad vyprodukovaný v rámci podujat ia na zberový 
dvor v Dunajskej Lužnej, 
f) sprístupní Organizátorovi pr ipojenie na elektr ickú sieť pre potreby účinkujúcich umelcov, 
g) prostredníctvom obecného rozhlasu najneskôr jeden deň pred konanírp podujat ia upovedomí 
obyvateľov obce Dunajská Lužná o konaní, programe a čase konania podujat ia, na základe informácií 
dodaných Organizátorom. 

3.4. Všetky osoby podieľajúce sa na príprave, organizovaní a dozore nad pr iebehom podujat ia 
vykonávajú svoju pôsobnosť vo vzájomnej súčinnosti tak, aby právo pokojne sa zhromažďovať na 
verejne prístupných miestach nebolo obmedzené, okrem opatrení nevyhnutných na ochranu práv a 
slobôd iných, ochranu verejného poriadku, bezpečnosti, zdravia, mravnost i , majetku alebo životného 
prostredia. 

3.5. Na zabezpečenie účelu te j to zmluvy je kontaktnou osobou: 
za Poskytovateľa: Štefan Jurčík, starosta obce 

za Organizátora: Mi lan Belenčiak- konateľ 

Článok IV 
Odplata a platobné podmienky 

4.1. Poskytovateľ poskytuje pozemky uvedené v čl. 2 a služby uvedené v čl. 3 bod 3.3. pod písm. a) -
g) pre účely usporiadania podujat ia bezodplatne. 

Článok V 
Doba trvania 

5.1. Zmluva je uzatvorená na dobu urči tú od 27.7.2016 do 2.8.2016. 

5.2. Organizátor je oprávnený začať s prípravami podujat ia na pozemkoch Poskytovateľa uvedených 
vč l . II te j to Zmluvy od 27.7.2016 a t ie to odovzdať Poskytovateľovi v stave, v a k o m ich prevzal, 
najneskôr dňa 2.8.2016. 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

6.1. Organizátor zodpovedá v p lnom rozsahu za prípadné škody , ktoré vzniknú Poskytovateľovi alebo 
t re t ím osobám v súvislosti s plnením predmetu te j to Zmluvy. 

6.2. Vzťah medzi účastníkmi založený tou to Zmluvou sa riadi slovenským právnym por iadkom. 

6.3. Účastníci si budú vzájomne oznamovať zmeny v údajoch uvedených na prvej strane te j to Zmluvy. 
Pre doručovanie listín sa účastníci dohodl i , že listina je doručená, pokiaľ je zaslaná na adresu sídla 
druhého účastníka, uvedeného na prvej strane te j to Zmluvy, pokiaľ účastník, k to rému sa doručuje 



neoznámi, v súlade s prvou vetou, zmenou sídla, a to aj v prípade, ak sa zásielka vrát i ako 
nevyzdvihnutá alebo nedoručená. 

6.4. Zmeny a zrušenie te j to Zmluvy je možné vykonať len písomne, inak sú neplatné, pokiaľ tá to 
Zmluva nestanovuje iný spôsob je j úpravy. 

6.5. Pokiaľ niektoré z ustanovení te j to Zmluvy je alebo sa stane neplatným z dôvodu rozporu so 
zákonom, ostatné ustanovenia ostávajú naďalej v platnosti a účastníci sa dohodnú na takej zmene 
dotknutého ustanovenia, aby nová úprava bola čo najbližšia úprave pôvodnej , 

6.6. Zmluva je vyhotovená vo dvoch (2) identických exemplároch, každý z účastníkov obdrží po 
jednom exemplári . 

6.7. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania ob idvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po dni je j zverejnenia na internetovej stránke www.dunaiskaluzna.sk. 

6.8. Účastníci prehlasujú, že obsah te j to Zmluvy je im zrozumiteľný a vyjadruje ich vážnu a slobodnú 
vôľu. Zmluvu uzatvárajú slobodne a bez nátlaku, čo potvrdzujú v lastnoručnými podpismi na te j to 
listine. 

V Dunajskej Lužnej, dňa 

lJUl 
Poskytovateľ 

V Bratislave, dňa y i i - z o u 

http://www.dunaiskaluzna.sk

