Zmluva o spoluorganizovaní športového
podujatia č. VŠC-7-19/2019
(uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení)

ORGANIZÁTOR: MESTO Banská
Československej armády 26

Bystrica,

Zastúpený:

Ján Nosko - primátor mesta

IČO :

00313271

DIČ :

2020451587

974

01

Banská

Bystrica,

a
SPOLUORGANIZÁTOR: Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica,
Hutná 3, 974 04 Banská Bystrica
zastúpené :

pplk. Mgr. Roman Benčík - riaditeľ

IČO:

00800520

DIČ:
(ďalejlen „VŠC “)

2021075309

ČI. L
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich
z usporiadania športového podujatia a spolupráce pri organizovaní Športovej
olympiády detí materských škôl. MESTO Banská Bystrica a \/ŠC DUKLA Banská
Bystrica sa dohodli na spolupráci pri organizovaní tejto súťaže, ktorá sa bude
konať v Banskej Bystrici v dňa 12.6. 2019. Spoluprácu MESTA Banská Bystrica, a
VŠC vymedzuje táto Zmluva.

ČI. II.
Povinnosti zmluvných strán.
2.1. \/ŠC DUKLA sa ako spoluorganizátor hore uvedených športových podujatí sa
zaväzuje poskytnúť na nevyhnutnú dobu, štadión SNP a zamestnancov VŠC
potrebných na prevádzku týchto zariadení od 7:00 do 13:00 na vlastné náklady.
V prípade, ak sa bude počas športového podujatia používať živá alebo
reprodukovaná hudba, je organizátor povinný túto skutočnosť písomne oznámiť

spoluorganizátorovi, ktorý zabezpečí oznámenie konania podujatia príslušnému
orgánu (SOZA). V prípade, ak zo strany organizátora uvedená informácia nebude
spoluorganizátorovi oznámená a bude použitá hudobná reprodukcia, zodpovedá sa
prípadné sankcie udelené zo strany SOZA priamo organizátor.
2.2.

MESTO Banská Bystrica je povinné:
a) zabezpečiť technickú a organizačnú prípravu,
b) zabezpečiť športový priebeh podujatia - rozhodcovia, usporiadateľská
služba
c) zabezpečiť zdravotnú a bezpečnostnú službu (Mestská polícia)
d) prezentovať spoluorganizátora vyobrazením loga
na plagátoch a pri
propagovaní podujatia v médiách a na sociálnych sieťach spôsobom
vyobrazenia dostatočne viditeľného loga VŠC DUKLA
e) splniť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 1/2014 o organizovaní
verejných športových podujatí v platnom znení

ČI. III.
Iné dojednania
3.1.

Ak vzniknú problémy s interpretáciou, platnosťou alebo sa vyskytnú iné
problémy týkajúce sa organizovania hore uvedených športových podujatí,
ktoré nie sú v tejto dohode zahrnuté, obidve strany sa pokúsia vyriešiť
problém medzi sebou. V prípade neúspechu dohody sa spor bude riešiť
podľa platných právnych predpisov.

3.2.

Spoluorganizátor nezodpovedá za bezpečnosť návštevníkov a účastníkov
podujatia, ako ani za škodu na majetku, veciach, živote a zdraví, ktorá by
vznikla účastníkom alebo návštevníkom podujatia.

3.3.

Organizátor zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť návštevníkov a
účastníkov podujatia, ako aj za škodu na majetku, veciach, živote a zdraví,
ktorá by vznikla účastníkom alebo návštevníkom podujatia. Organizátor
rovnako zodpovedá za možnú vzniknutú škodu na nehnuteľnostiach
v správe VŠC, na ktorých sa bude spoluorganizované podujatie konať. Za
týmto účelom spoluorganizátor odporúča organizátorovi zabezpečiť si
poistenie podujatia.

3.4.

Táto dohoda je rešpektovaná obidvoma stranami.

3.5.

Obidve strany zhodne prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a ich
zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Ďalej prehlasujú, že táto dohoda bola
uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne a nie za
nápadne nevýhodných podmienok, resp. pod nátlakom.

3.6.

Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy poslednou
zmluvnou stranou a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zúčastnené strany súhlasia so zverejnením
zmluvy v Centrálnom registri zmlúv SR na internete..

3.7.

Dohoda je vyhotovená v 3 výtlačkoch, z ktorých 1 obdrží MESTO Banská
Bystrica a 2 \/ŠC DUKLA Banská Bystrica

3.8.

Obidve strany po prečítaní tejto dohody prehlasujú, že jej obsahu
porozumeli a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú

V Banskej Bystrici, 11. júna 2019

íl
primátor MESTA Banská Bystrica

