
Z M L U V A č^/2015 ^ / f a 

o spolupráci pri zabezpečení podujatia Jablkové hodovanie® 2015, 
ktoré sa uskutoční 10. októbra 2015 v Modre, Pezinku, Senci, Jabloňovom, 
Dunajskej Lužnej, MČ Bratislava Devínska Nová Ves, MČ Bratislava Nové 

Mesto, Pezinku - Cajle, MČ Bratislava Vajnory, Svätom Jure, Limbachu, MČ 
Bratislava Petržalka, Stupave, Turni a Blatnom. 

Uzatvorená v zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka 

1. Zmluvné strany: 

1.1. Malokarpatské osvetové stredisko v M o d r e ( ďalej iba MOS ) 
so sídlom: Horná 215/20, 900 01 Modra 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN: SK81 8180 0000 0070 0047 1939 
IČO: 00180289 DIČ : 2020678748 
zastúpené: PhDr. Annou Píchovou, riaditeľkou 

1.2. Obec Dunajská Lužná 
Jánošíkovská 7, 900 42 Dunajská Lužná 
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
IBAN: SK2102000000000025522112 
BIC: SUBASKBX 
č.ú.: 25522112/0200 
IČO: 00400009 DIČ : 2020663755 
zastúpená: Štefanom Jurčíkom, starostom 

2. Účel zmluvy 

Zmluvné strany sledujú uzavretím dohody cieľ zabezpečiť prípravu a realizáciu 
celokrajského podujatia Jablkové hodovanie® 2015, ktoré sa po dohode 
všetkých zúčastnených uskutoční 10. októbra 2015 

3. Predmet zmluvy: 

3.1. Záväzky MOS 

3.1.1 MOS poskytne spoluorganizátorovi finančné prostriedky vo výške 240,- € 
(slovom: dvestoštyridsať Eur), ktoré sú určené na polygrafické náklady 
súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií, nájom 
(prenájom) techniky na realizáciu projektu - zvukovej, nájom (prenájom) 
priestorov, na realizáciu projektu - mobilných konštrukcií v mieste konania 
v Dunajskej Lužnej. Prostriedky budú poukázané na účet spoluorganizátora po 
ukončení podujatia. 

3.1.2. MOS zabezpečí propagáciu, prostredníctvom svojich médií www.moska.sk, 
Vidiečan a internetu a iných médií. Ďalej zabezpečí tlač plagátov, mapiek, 
diárov, výrobu 100 ks škatuliek/organizátora (odporúčaná predajná cena 
0,60Eur/ks), ktoré najneskôr do 29. 9. 2015 pripraví na odber 
spoluorganizátorovi 

http://www.moska.sk


3.13. MOS v spolupráci s partnerom BON! FRUCTI spol. s r. o. - Dobré jablká, 
zabezpečí 100 kg jabĺk/organizátora, ktoré si organizátor vyzdvihne vo firme 
BON! FRUCTI pred konaním podujatia (termín prevzatia si organizátor 
dohodne vopred u pani Mertušovej - tel. 0911 870026, 
mertusova@dQbreiablka.sk . 

3.2. Záväzky Obec Dunajská Lužná 

3.2.1. Zabezpečí priestory, ozvučenie, techniku, výzdobu a propagáciu podujatia vo 
svojej pôsobnosti. Ďalej zabezpečí konferovanie celého podujatia, dopravu 
hosti a účinkujúcich, občerstvenie pre účinkujúcich a fotodokumentáciu 
celého podujatia. 

3.2.2. Zabezpečí propagáciu KOCR Turizmus regiónu Bratislava a Bratislavského 
samosprávneho kraja a to prostredníctvom banera a viditeľne umiestni jeho 
erb, vytvorí priestor pre vystúpenie zástupcu kraja počas podujatia 

3.2.3. Počas podujatia zabezpečí zdravotnú službu a BOZP 

3.3. Vyúčtovanie 

3.3.1 Po ukončení podujatia predloží vyúčtovanie použitia poskytnutých finančných 
prostriedkov do 5 pracovných dní. Faktúru na 240 Eur doloží kópiou došlej 
faktúry, úhradou, bankovým výpisom alebo pokladničným dokladom na aký 
účei boli prostriedky použité. 

3.3.2. V prípade, že skutočné náklady na prípravu podujatia budú nižšie, než 
finančný príspevok, nepoužité prostriedky je obec Dunajská Lužná povinná 
vrátiť na účet MOS do 5 pracovných dní po skončení podujatia. 

3.3.3. V prípade, že skutočné náklady na prípravu podujatia budú použité na iné 
účely ako je uvedené v bode 3.1.1. je obec Dunajská Lužná povinná vrátiť 
celú sumu 240 Eur na účet MOS do 5 pracovných dní po skončení podujatia. 

4, Spoločné ustanovenia: 

4.1. Malokarpatské osvetové stredisko (ďalej MOS) berie na vedomie, že obec 
Dunajská Lužná je v zmysle zákona č, 2.11/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov povinná zverejňovať informácie, čo 
obstarala za verejné financie, alebo sa týkajú používania verejných financií, 
alebo nakladania s majetkom mestskej časti. Na základe tejto skutočnosti 
MOS výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu na 
webovej stránke obce Dunajská Lužná a so spracovaním všetkých osobných 
údajov v nej obsiahnutých. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad 
a bez časového obmedzenia. Po zverejnení tejto zmluvy vyššie uvedený 
súhlas nemožno odvolať. Zmluva začína byť účinná až zverejnením podľa 
zákona. 

4.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka. 

4.3. Táto zmluva je vyhotovená vo troch rovnopisoch, z ktorých MOS Modra aj 
spoluorganizátor obdržia po jednom rovnopise. 

mailto:mertusova@dQbreiablka.sk


4.4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich 
prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi 
potvrdzujú. 

Dátum: 17. 9. 2015 Dátum: 17. 9. 2015 

Obec Dunajská Lužná MOS Modra 


