
Zmluva o usporiadaní kultrírno - športovébo podujatia
v znysle $ 269 ods. 2 zil<onaě. 5L3|1990 Zb. v znení neskorších právnych predpisov

PoskÍovate|'

František Vajarslcý Kamenný Mlyn
Plaveclcý Štvrtok
IČo| 32633602

Objednávate|'

Obec Marianka
Škokka 3z
900 33 Marianka

ČHnokI
Úvodné ustanovenia

obec Marianka je organizítorom kultumo _ športového podujatia pod nfuvom ',MARIAIÁLFEST"
prvy pivný festival na Zlihorí, ktory sa bude konať na Námestí 4. apríla v Mmianke dňa l 1.06.2011
v čase od 9:00 do 24:00 (ďďej jen ''Podujatiď.).

Zrr]uvné strany sa za účelom technického, personiílneho a finančného zabezpďenia podujatia
dohodli na vziiomnej spolupníci pri organiz.ícií Podujatia" a to za nasledovných podmienok.

ČHnokII
Technika

Posk5rtovatel' sa zavázď1e na vlastné ftáklady a na celú dobu Podujatia zabezpečiť:

- krytépoďrrrnovelkosti 4x6m
- ozvrrčenie primerané velkosti priestoru Podujatia
- pnícu zvukového technika
- osveďovaciu techniku
- krytj' stan (bez boěníc) o vel'kosti 10 x 20 m
- strínlcy s oběerstvením 10 ks
_ strínky s dop|nkovým tovarom (cukrovinky, hračky, drobná remeselrrrí výroba a pod.) 7ks
- prenosné WC o počte l0 kusov
- detské atrakcie: nafukovacie hrady a nafrrkovacie šmykl avky min. 4kusy
- kontajner na odpad vnítane jeho odvozu, a likviďácie odpadu lks

@alej len,,Zariadenia Podujatiď.)

čIánok III
Penonál

Poskytovateť sa zaváztlje, že súčasne zabezpeči odbome spósobilý personál v počte osób
primeranom velkosti podujatia, ktory :



/

lykoná montážne práce všet\ých ZaťlateDr Podujati4 ich pripojenie do siete elekrirckej
energie a umiestnenie v sulade s graficlcým plárrom vypracovaným objednávateťom'
prípadne požiadavkami objednávateť4
zabezpeěí plynulé possrtovanie služieb predaja verejného občerswenia a dop1nkového
tovaru pÍostÍedníctvom stínkov
organizačne zabezpeéí bezpečné a primerané užívanie Zaiadeni Podujatia verejnosťou ato
v sulade s Programom Podujatia.
vykoná demontráž všetkých Zgfiaden Podujatia a upratanie, zber odpadu vzrriknutého alebo
súvisiaceho s činnosťou Poslgrtovateťa v priestore Podujatia najneskór do 15 hod od

skoněenia Podujatia

čbnokIV
S|užby

Pos1qrtovateť sa zavázvje zabezpečiť p|nú funkčnosť všetloých Zariadení Podujatia počas celej doby

trvania Podujatia.

Poslqtovateť sa zavázlje, žs zabezpeéí aby ponuka občetstvenia v stánkoch s občerstvením bola

rózrrórodá (ako napríHád cigrírrska pečienka" langoše, klobrísa, ďáš' iné špeciality)' kvďihá a

lyholujúca príslusným hygienichým normám. Ďalei sa poslrytovateť zavtilanje, že v sLfurkoch s

olčerswením bude po celú dobu Podujatia ponuka minimálne 6 druhov ěapovaných pív'

ČlánokV
Finaněné p|nenie

PoskytovateÍ je na áklade tejto zrnluvy opnívnený vo vlastnom mene a na vlastrý účet v plnom

.o"*nu uxnáť resp. prenajímať všetky siíLnky s občerstvením a všetky stánky s doplnkovým

tovaÍom v sulade ii"h úe"lom ryužitia špecifrkovaným v tejto zmluve. Poslqrtovateť nie je

oprávnený vyberať vsfupné na Podujatie arri vstupné na detské atrakcie.
ro.tyto,oáteř 

"u,u,'áo4" 
za umožnenie exkluzívneho užívania resp. prenájmu všetkých stánkov s

občerstvením a za umožnenie užívania všetkých stiínkov s doplnkov.im tovarom uhradiť

objednávatel3ovi odmenu vo ýške 200,- €. odmena je splatná k rukrírr objednávateťa pri podpise

tejto mluvy.

objec1návateť sa zav.ázllje posk1'tnúť Poskýovateťovi primeranú súčinnosť na riadne plnenie

závtizkov poslg'tovateťa poďa tejto zrnluvy, a to:

- na vlastné někJady zabezpeřiť propagáciu Podujatia audio reklamou a printovou reklamou

formou reklamných pútačov v Bratislave a okolí Marianky
_ zabezpeěiť na vlastné nríHady osobite užívanie verejného priestranstva wátane dopravného

rrzavretia Námestia 4. Apríla v Marianke.
_ zabezpečíť navlastrré níklady kultumy a športoý program počas celej doby Podujatia
- zabezpečiť staticlú dopralu (parkovarrie) počas Podujatia
- zabezpečiť dodávku elektrickej energie
_ zabezpeéiť poáamu ochranu
_ zabezpečiť zÁravotnú službu
_ zabezpeéiť bezpečnostnú službu

Poslq.tovateť sa ?:lýáznje splniť záv2izok poďa tejto zrnluvy (bez ohladu na .povetemostné
podÁienky v dobe podujátia), pričom ako zábezpeku zaiadne splnenie závázku poďa tejto n uvy



j

zIožl pÁ podpise znlur,y k ruk'íÍn objednávateťa čiastku vo ýške 1000,. €. Táto ábezpeka bude

ot.;"ana"át.ro. po riaánom splneni závžizku poslqrtovatďom podťa tejto zmluly bezodkladne

vrátená. Zrrrluvné stÍany beru na vedomie, že závázok Poslqrtovateťa podťa tejto zrrrluvy nie je

ói;;;' ;;J'. ak' zakéhokoťvek dóvodu bez zav]nenja objednávateťa Poskytovateť nesplní

záviizky podťa čl. II., m.' IV' tejto zrnluvy.
p".r,ytó""t"r na ziík]ade tejto zmluvy prebení zodpovednosť za a]<úkol'vek škodu, ktorá vznikne

objednavateťovi alebo tretím osobrírn v dósledku porušenia závázkov podťa tejto zmlulry alebo v

dóšledku vadného respektíve neodbomého plnenia jednotliých ávÍizkov.

čtánot<VI
Záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zm]uvnými stranami.

zmruv"e strany beru ná vedomie , že závázkové,'ďuhy ktoré vzniknú na ziá.klade tejto zmluvy sa

riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zríkonďka. Pri určení práv a povinností zo

"áua*óveno 
\/ďoho ,u prihliada aj na obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne v darrom

"á*t'r. 
Výkon práva podÍ,a tejto zrrrluly sa riaď zasadarni poctivého obchodného styku.

Zmluvné strany sa dohodli, že spory ktore medá nimi vzrriknú pri plnrcní zmluvných povinností

poďa te;to zrnluvy budú prioritne riešiť vzíjomným rokovaním. Ak nebude možné spory takýmto

ipo.oto* .i"sit, zrrrluvnďstrany sa dohodli, že budu1r-e9ené nred rozhodcovs\ým,súdom ',Pamose.

ióá"á""''ty .,ia., zriua."l'- spoločnosťou oS-EM s.r.o.' so sídlom Špitáska 61' 811 08

b'.u.i""n réo, lšsazsse' zapísanej v obchodnom registri okesného súdu Nitra oddiel: Sro,

vložka č. áesnn,a to jetlným rozhoácom podťa vnútomých predpisov rozhodcovského súdu.

Táto Zmluva j e ryhotovenÁ v dvoch exemplrárroch po j ednom pre každú zo zmluvných strrín.

Zmluvné strany prehlasujú , že Zn\lvu si preěítali, porozumeli jej obsahu a že táto bola uzatvotená

na základe ich slobodne; l,óle a na znak sútúasu s ňouju podpisujú.

V Marianke dňa 06.05'2011
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