ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
1. Zmluvné strany
Hlavný usporiadateľ:

Jiří Vitáloš
Adresa: Kukučínova 5, Pezinok 902 01
Číslo OP: EE 908243

Usporiadateľ v 2.rade: Pezinské kultúrne centrum
Zast.: Ing.Ingrid Noskovičová, riaditeľka
Adresa: Holubyho 42, 902 01 Pezinok
IČO: 42129168
Bank.spojenie: SLSP a.s.Pezinok, 189695167/0900

2. Predmet zmluvy
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na príprave a realizácii akcie PEZINSKÝ PERMONÍK 2015,
pričom hlavným usporiadateľom akcie je Jiří Vitáloš a spoluusporiadateľom v druhom
rade je Pezinské kultúrne centrum.
2.2 Akcia sa uskutoční v dňoch 14.-16. augusta 2015 s prípravou od 11.8.2015
14.8.2015 príprava od 8:00h, pre verejnosť od 12:00h do 19:00h, vrátnica do 24.00h
15.8.2015 príprava od 8:00h, pre verejnosť od 9:00h do 19:00h, vrátnica do 24.00h
16.8.2015 príprava od 9:00h, pre verejnosť od 10:00h do 18:00h, vrátnica do 20.00h
v priestoroch Domu kultúry Pezinok.

3. Povinnosti hlavného usporiadateľa
3.1 Zabezpečí grafickú úpravu a realizáciu tlačovín súvisiacich s propagáciou podujatia.
3.2 Zabezpečí propagáciu podujatia v elektronických médiách.
3.3 Zabezpečí predajcov na podujatí a zabezpečí a zaplatí účinkujúcich, ktorí vystúpia na podujatí
a zvukára podujatia.
3.4 Aktívne sa podieľa na príprave podujatia od 11.8.2015 v priestoroch DK
Pezinok a taktiež na hlavnom priebehu podujatia a svojou účasťou ihneď odstráni
akékoľvek nedostatky vzniknuté počas podujatia.
3.5 Plne zodpovedá za BOZP svojich účinkujúcich, organizátorov a návštevníkov celého
podujatia v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov počas
prípravy i realizácie podujatia.
3.6 Zabezpečí dodržiavanie protipožiarnych predpisov na základe Zákona MV SR
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č.121/2002 v priestoroch
Domu kultúry Pezinok počas prípravy i realizácie podujatia.
3.7 Zabezpečí dodržiavanie Zákona o ochrane nefajčiarov č.465/2005 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č.377/2004 Z.z. v priestoroch Domu kultúry Pezinok.
3.8 Zvlášť veľkú pozornosť venuje zamedzeniu prítomnosti drog v akejkoľvek forme na
podujatí.
3.9 Riadne si preberie pred podujatím všetky využívané priestory od usporiadateľa v druhom
rade a po ukončení podujatia ich odovzdá v stave, v akom ich prevzal. V prípade poškodenia
uhradí alebo odstráni všetky škody vzniknuté na využívaných priestoroch najneskôr
do 19.8.2015.
3.10Zabezpečí prevádzku bufetu na I. poschodí Domu kultúry s tým, že prevádzkovateľ bufetu
bude dodržiavať zákaz predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov.
3.11 Nájomca preberá zodpovednosť za akékoľvek straty účinkujúcich, organizátorov a

návštevníkov v priestoroch Domu kultúry PK.

4. Povinnosti usporiadateľa v druhom rade
4.1 Poskytne priestory Domu kultúry nevyhnutné na uskutočnenie podujatia.
4.2 Zabezpečí predaj vstupeniek vo výške určenej hlavným organizátorom.
4.3 Zabezpečí výlep plagátov na výlepné plochy mesta.
4.4 Objedná protipožiarnu službu na podujatie.
4.5 Zabezpečí usporiadateľskú službu, službu vrátnice a manipulačného pracovníka na podujatí.

5. Finančné podmienky
Hlavný usporiadateľ a usporiadateľ v druhom rade sa dohodli, nasledovne:
Celá tržba za predané vstupenky prináleží usporiadateľovi v druhom rade, t.j. Pezinskému
kultúrnemu centru.
Finančné prostriedky vybraté od predajcov prináležia hlavnému usporiadateľovi, t.j. Jiřímu
Vitálošovi.
Celkové vyúčtovanie sa uskutoční najneskôr do 19.augusta 2015.

6. Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami do vysporiadania
všetkých záväzkov, najneskôr však do 19.8.2015. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch
zmluvných strán.

7. Prechodné a záverečné ustanovenia
7.1 Zmena a doplnky tejto zmluvy sú možné len vo forme písomných očíslovaných dodatkov,
podpísaných všetkými účastníkmi na tejto listine, inak sú zmeny, alebo dodatky neplatné.
7.2 Spory o nárokoch vznikajúcich z tejto zmluvy, či v súvislosti s jej plnením, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7.3 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po jednom
vyhotovení.
7.4 Táto zmluva bola vyhotovená na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, obsah
zmluvy je zrozumiteľný a jasný, bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom
nimi vlastnoručne podpísaná.
V Pezinku dňa 10.8.2015

......................................................
hlavný usporiadateľ

..........................................................
usporiadateľ v druhom rade
Pezinské kultúrne centrum
Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka

