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DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII SÚŤAŽE
HASIČSKÝCH DRUŽSTIEV „MEMORIÁL JÁNA FIFÍKA 2018“

Čl. 1
Účastníci dohody

Medzi:
Organizátor:
Názov: Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Vlachy o.z.
Adresa: Mlynská 1, 053 61 Spišské Vlachy
V zastúpení: Marta Poradová – predseda o.z.
IBAN:
IČO: 001774747108

a
Mesto Spišské Vlachy:
Názov: Mesto Spišské Vlachy
Adresa: SNP 34 , 053 61 Spišské Vlachy
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 súťaže hasičských družstiev

„MEMORIÁL JÁNA FIFÍKA 2018“

termín: 1. september 2018
miesto: Spišské Vlachy časť Zahura – pri vagónikoch
čas: 10:00 hod – 15:00 hod.

Čl. 3
Povinnosti zmluvných strán

1. Organizátor – sa zaväzuje:
- organizačne zabezpečiť súťažné družstvá a priebeh súťaže
- zabezpečiť financovanie súťaže (od mesta Spišské Vlachy organizátor nežiada na toto
podujatie žiadnu priamu finančnú podporu)
- vyhotoviť plagáty, zabezpečiť propagáciu súťaže a distribúciu plagátov,
- zabezpečiť prezentáciu mesta Spišské Vlachy a sponzorov na podujatí
- zabezpečiť ozvučenie podujatia
- bezprostredne po podujatí zabezpečiť upratanie priestorov a vrátenie priestorov do

pôvodného stavu
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Pri organizovaní súťaže je organizátor povinný dodržiavať zákon č. 1/2014 Z.z. o
organizovaní verejných športových podujatí. V zmysle § 6 ods. c), organizátor zodpovedá za
zabezpečenie ochrany pozemkov, priestorov, majetku, zdravia, mravnosti a verejný poriadok
na mieste konania podujatia.

2. Mesto Spišské Vlachy sa zaväzuje:
- zabezpečiť oznámenie o konaní kultúrnej akcie polícii SR
- poskytnúť priestory vo vlastníctve mesta – pri vagónikoch Zahurou v Spišských Vlachoch

na usporiadanie súťaže v rámci spolupráce zdarma ,
- zabezpečiť prípravu priestoru pre súťaž - pokosenie trávy a upratanie priestorov pred

podujatím
- zabezpečiť potrebné stoly a stoličky vo vopred dohodnutom množstve
- v rámci dohody zabezpečiť propagáciu festivalu – poskytnutie reklamných plôch na výlep

plagátov, oznam do mestského rozhlasu a na internetovú stránku mesta,
- zabezpečiť umiestnenie fotodokumentácie z podujatia na internetovej stránke mesta

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 13.08.2018

..........signed........................... ................signed........................
DHZ Spišské Vlachy oz. Mesto Spišské Vlachy
Marta Poradová, predseda Ľubomír Fifik, primátor


