
1

DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII  PODUJATIA
„Dogtrekking a canicross na Zahure – 1. ročník“

Čl. 1
Účastníci dohody

Medzi:
Organizátor:
Názov: Športový klub Severan
Sídlo: Obchodná 308, 055 61 Jaklovce
V zastúpení: Jaroslav Krupár - predseda
IČO: 31295681
DIČ:
IBAN:

a
Mesto Spišské Vlachy:
Názov: Mesto Spišské Vlachy
Adresa: SNP 34
v zastúpení: Ľubomír Fifik - primátor mesta
číslo účtu: 3440021001/5600
IČO : 00329657
DIČ : 2021331543

Čl. 2
Predmet dohody

Predmetom dohody je spolupráca pri príprave a realizácii podujatia

„Dogtrekking a canicross na Zahure – 1. ročník“

termín: 23. september 2017
miesto: Zahura Spišské Vlachy
čas: cca 7:00 – 15:00 hod.

Čl. 3
Povinnosti zmluvných strán

1. Organizátor – športový klub Severan sa zaväzuje:
- organizačne zabezpečiť účastníkov a priebeh podujatia
- zabezpečiť financovanie podujatia
- vyhotoviť  plagáty, zabezpečiť propagáciu podujatia na internete a distribúciu plagátov,
- zabezpečiť prezentáciu mesta Spišské Vlachy a sponzorov na plagátoch a na samotnom

podujatí
- zabezpečiť oznámenie o konaní kultúrnej akcie polícii SR
- zabezpečiť občerstvenie (jedlo a pitie) pre účastníkov aj pre verejnosť
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Pri organizovaní podujatia je organizátor povinný dodržiavať zákon č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových podujatí.

2. Mesto Spišské Vlachy sa zaväzuje:
- poskytnúť pozemky vo vlastníctve mesta potrebné na realizáciu podujatia v rámci spolupráce

zdarma,
- zabezpečiť propagáciu festivalu – poskytnutie reklamných plôch na výlep plagátov, oznam

do mestského rozhlasu a na internetovú stránku mesta, podľa požiadaviek organizátora
- zabezpečiť umiestnenie fotodokumentácie z podujatia na internetovej stránke mesta
- zabezpečiť ozvučenie podujatia vlastnou zvukovou technikou a zvukárom
- v rámci spolupráce zabezpečiť vopred dohodnuté potrebné povolenia na usporiadanie

podujatia najmä podľa zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia dohody.
2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú od podpísania dohody do skončenia podujatia
uvedeného v článku II.
3. Každá zo zmluvných strán je zodpovedná za porušenie povinností, ktoré jej     vyplývajú
z tejto dohody.
4. Akékoľvek zmeny tejto dohody je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných
strán vo forme písomných dodatkov.
5. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto dohody a v tejto dohode bližšie neupravené
sa  riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisov.
6. Táto dohoda je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
1     vyhotovenie.
7. Táto dohoda je prejavom vážnej a slobodnej vôle zmluvných strán, ktoré sa s jej znením
oboznámili, obsahu porozumeli a na znak súhlasu potvrdili svojimi podpismi.

V Spišských Vlachoch, dňa 21.09.2017

.............signed......................... ...............signed......................
Mesto Spišské Vlachy organizátor
Ľubomír Fifik - primátor ŠK Severan

Jaroslav Krupár - predseda


