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Zmluva o spolupráci A-B
uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka
medzi týmito zmluvnými stranami:

Zmluvná strana A:

Obec ČACHTICE
zastúpená: starostkou Annou Ištokovou

Malinovského 769
916 21 Čachtice
IČO: 00 311 464, DIČ: 2021091391
(ďalej len ako „strana A“)

Zmluvná strana B:

DOUBLE AGENCY, s.r.o.
zastúpená konateľom: Borisom Klčovským
916 38 Beckov 405
ICO: 43 865 658
(ďalej len ako „strana B“)

za týchto podmienok:
Článok I.
Predmet Zmluvy
1. Strana B sa zaväzuje prostredníctvom svojej činnosti na vlastné náklady zabezpečiť počas
trvania tejto zmluvy organizáciu kultúrneho podujatia „Najkrajší rozprávkový les
Čachtice - Višňové“ (ďalej len ,,podujatie).

Článok II.
Miesto konania podujatia
1. Podujatie sa bude konať buď na Čachtickom hrade, alebo v prípade jeho rekonštrukcie na
mieste, ktoré bude vhodné aj z hľadisko CHKO.,
2. Zmluvné strany sa dohodli, že miesto konania podujatia je poskytnuté stranou A strane B
bezodplatne.
3.
Článok III.
Doba trvania zmluvy
1. Strana A sa so stranou B dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou 1 rok.
2. Objednávateľ sa s dodávateľom dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť písomným
oznámením doručeným druhej zmluvnej strane, a to z týchto dôvodov:
-

na strane A:
a) ak počas trvania tejto zmluvy došlo zo strany B k poškodeniu dobrého mena strany A
b) ak strana B vážne poruší niektoré písmeno v článku IV. bod 1.

-

na strane B:
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a) v prípade vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok dodávateľa,
zamietnutia konkurzu alebo reštrukturalizácie pre nedostatok majetku dodávateľa alebo
začatím exekučného konania na majetok strany B.
b) v prípade, že 3 (tri) po sebe nasledujúce podujatia bude strana B vykazovať stratu
z tejto činnosti.
Článok IV.
Oblasť spolupráce
1. Zmluvné strany sa dohodli, že strana B zabezpečí pre uskutočnenie tohto podujatia
nasledovné činnosti a práce:
a) programovú štruktúru podujatia (zahŕňajúcu časový harmonogram podujatia,
zúčastnených podujatia a iné),
b) zabezpečenie priestoru, kde sa uskutoční podujatie (ďalej len miesto konania
podujatia“),
c) strážnu bezpečnostnú službu (SBS),
d) technické zabezpečenie podujatia (elektrické vedenie, osvetlenie, suché WC, nášľapné
zábrany, oplotenie atď.)
e) zabezpečí reklamu podujatia a strany A
f) zľavnené vstupné pre občanov Čachtíc – 50%
g) požiarnu službu, záchrannú asistenčnú službu
h) zabezpečí min. 10 a viac rytierov, workshopy a remeselné stánky
i) zber odpadu do vriec a ich sústredenie na dohodnuté miesto
j) ochranné zabezpečenie proti vstupu na nebezpečné miesta na hrade
2. Zmluvné strany sa dohodli, že strana A zabezpečí pre uskutočnenie tohto podujatia
nasledovné činnosti a práce:
a) Odvoz odpadu, ktorý bude pripravený na odvoz na vopred určenom mieste
3. Zmluvné strany sa dohodli, že strana A zabezpečí likvidáciu odpadu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že strana B zabezpečí reklamu podujatia a strany A (viď čl. IV.
bod 1. písm. e/ tejto zmluvy) formou reklamy v televízii, v printových médiách, letákov
a plagátov a formou vytvorenie doménového mena podujatia.
5. Strana A sa zaväzuje podporiť podujatie sumou 500 € s DPH prevodom na účet strany B číslo účtu : 4005794418/7500, najneskôr jeden kalendárny mesiac pred konaním podujatia.
.
Článok V.
Osobitné ustanovenia
1. Strana B zodpovedá za škodu v zmysle ustanovení § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka
(všeobecná zodpovednosť) a je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na
zdraví, majetku, na prírode a životnom prostredí.
2. Strana B je povinná dodržiavať všeobecne záväzné predpisy na ochranu života, zdravia,
majetku, protipožiarne a iné bezpečnostné predpisy.
3. Strana B sa zaväzuje po skončení toho - ktorého podujatia odovzdať strane A miesto
konania podujatia v upratanom a vyčistenom stave.
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4. Strana B sa zaväzuje vrátiť 500 € s DPH na účet strany A v prípade, že sa podujatie
neuskutoční. Jedinou výnimkou sú prípady živelných pohrôm, katastrof a prípadov „vis
maior“.
Článok VI.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
2. V otázkach osobitne neupravených touto zmluvou platia ustanovenia občianskeho
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu môžu zmluvné strany len písomnou formou dodatku
k tejto zmluve.
4. Táto zmluva je uzatvorená slobodne, vážne, nie pod nátlakom a vyjadruje vôľu zmluvných
strán.
5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
jedno vyhotovenie.

V Čachticiach dňa 18. 05. 2011

Strana A:

Strana B:

...............................................
Obec Čachtice
Zast. starostkou Annou Ištokovou
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DOUBLE AGENCY, s.r.o.
Zast. konateľom Borisom Klčovským

