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DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII  ROCKOVÉHO
FESTIVALU „ZAHURAWOOD“

Čl. 1 Účastníci
dohody
Medzi:
Organizátor:
Mgr. František Tomčík

053 61 Spišské Vlachy – organizátor festivalu (ďalej len „organizátor“)

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

Čl. 2
Predmet dohody

Predmetom dohody je spolupráca pri príprave a realizácii rockového festivalu
„ZAHURAWOOD“

termín: 06. augusta 2016 miesto: amfiteáter pri lyžiarskom vleku
- Zahura Spišské Vlachy, čas: 16:00 hod – 00:00 hod.

Čl. 3
Povinnosti zmluvných strán

1. Organizátor sa zaväzuje:
- vyhotoviť pozvánky, plagáty,
- zabezpečiť distribúciu a propagáciu pozvánok a plagátov
- zabezpečiť prezentáciu na podujatí
-zabezpečiť fotodokumentáciu podujatia
- pre interpretov zabezpečiť vyhotovenie zmlúv s určením výšky honoráru, ako aj jeho

vyplatenie
- zabezpečiť tlač propagačných materiálov – plagát festivalu, bulletin, leták
Pri organizovaní festivalu je organizátor povinný dodržiavať zákon č. 96/1991 Zb. SNR o
verejných kultúrnych podujatiach. V zmysle § 5, organizátor zodpovedá za utvorenie vhodných
podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za
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dodržiavanie príslušných autorskoprávnych predpisov, daňových, zdravotno-hygienických,
požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to
oprávneným orgánom. Zodpovednou osobou počas festivalu bude Mgr. František Tomčík, 053
61 Spišské Vlachy.

2. Mesto sa zaväzuje:
- poskytnúť priestory amfiteátra pri lyžiarskom vleku Zahurou Spišské Vlachy na usporiadanie

rockového festivalu v rámci spolupráce zdarma,
- zabezpečiť priestory na šatne účinkujúcim,
- zabezpečiť potrebné energie na podujatie,
- zabezpečiť pokosenie trávy na podujatie,
- zabezpečiť mestský stage na prekrytie priestorov s občerstvením, stoly, lavičky umiestnené

pod stageom,
- zabezpečiť propagáciu festivalu v mieste jeho konania – výlep plagátov, oznam do miestneho

rozhlasu a na webovú stránku 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 03.08.2016

...........signed.................. ...........signed...................
Mesto Spišské Vlachy organizátor
Ľubomír Fifik, primátor Mgr. František Tomčík


