
                             č. j.:  1427 /2022/OK 
 

 

ZMLUVA  O SPOLUPRÁCI 
 

Zmluvné strany 

 

Partner :  Mesto Nitra  

                  Štefánikova tr. 60, 950 06  Nitra  

                 zastúpené Marekom Hattasom, primátorom mesta Nitry  

                  Bankové  spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  

                  Číslo účtu: 5028001139/0900 

                 IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139 

                  IČO: 308 307 

                  IČ DPH:  SK2021102853 

                  DIČ: 2021102853 

                  (ďalej len partner) 

 

a  

 

Organizátor: Oblastný futbalový zväz Nitra 

                        právna forma : Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia   

                                                 zamestnávateľov 

                        zast.: Ing. Štefanom Kormanom, predsedom   

                        Adresa: Chrenovská 22/16, 949 01 Nitra - Chrenová 

                        IČO: 35594209 

                        (ďalej len organizátor) 
 

 

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci v nasledovnom znení : 

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán na realizácii podujatia „konferencia“ 

dňa 04.07. 2022 v KC Zobor, Svätourbanská ulica 31, ktorej organizátorom je Oblastný 

futbalový zväz Nitra. Mesto Nitra sa zaväzuje uvedené podujatie podporiť v rozsahu 

uvedenom v  čl. 2.  ods. 1 tejto zmluvy. 

 

      

Čl. 2 

Záväzky zmluvných strán 

 

1.  Partner sa zaväzuje: 

- poskytnúť priestory na organizáciu podujatia v KC Zobor dňa  04.07. 2022 v čase od 

16.00 h do 19.00 h, (v rozsahu 3 h),  

- zabezpečiť propagáciu  podujatia. 

 

 



2.  Organizátor sa zaväzuje: 

- vytvoriť scenár podujatia a zabezpečiť riadny priebeh podujatia, 

- zabezpečiť potrebné materiálne a technické vybavenie na realizáciu podujatia, 

- zabezpečiť potrebný personál k realizácii podujatia, 

- nevyberať vstupné od účastníkov podujatia, 

- poskytnúť  partnerovi požadované údaje k spracovaniu informácií o podujatí,               

k spracovaniu propagačných materiálov, 

- dodržiavať Prevádzkový poriadok kultúrneho centra, 

- užívať priestory len na dohodnutý účel a dodržiavať ustanovenia a podmienky  

tejto zmluvy, 

- počínať si tak, aby v priestoroch KC nevznikla škoda. V prípade vzniku škôd alebo  

závad, ktoré počas doby organizácie podujatia vzniknú, sa organizátor zaväzuje na svoje 

náklady odstrániť alebo nahradiť škody, ktoré spôsobil sám alebo ktoré majú 

k organizátorovi vzťah, 

- neprenechať uvedené priestory do užívania inému, 

- zabezpečiť organizáciu akcie vo vlastnej réžii, dodržiavať protipožiarne predpisy, 

predpisy o ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti pri práci, ochrane majetku 

a požiarnej ochrane, Zákon č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva  SR v aktuálnom znení a dodržať stanovenú kapacitu,  
- zabezpečiť bezpečnosť účastníkov a poriadok v  KC a jeho okolí, 

- dovoz a odvoz akéhokoľvek materiálu potrebného na zrealizovanie podujatia, 

- prostredníctvom zodpovedného zamestnanca bezodkladne oznámiť partnerovi vznik 

takej škody na poskytnutých priestoroch, ktorá znemožňuje jej riadne užívanie, ak by 

v priestoroch vznikli škody alebo poškodenia v dôsledku nevykonania opráv a  potreba 

týchto opráv partnerovi nebola včas nahlásená, zodpovedá za tieto škody a poškodenia 

organizátor, 

- umožniť partnerovi vstup do nehnuteľnosti za prítomnosti zodpovedného zamestnanca 

za účelom vykonania kontroly stavu a využívania predmetných priestorov, 

- nevyužívať kuchyňu v KC Zobor na tepelnú  úpravu jedál, 

- využívať na parkovanie na účely predmetu nájmu iba vyznačený počet parkovacích 

miest – max. 7, 

- nahlásiť podujatie príslušným autorským spoločnostiam a agentúram (SOZA, LITA a 

pod.), 

- po ukončení  podujatia uviesť poskytnuté priestory do pôvodného  stavu. 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Organizátor vyjadruje podpisom tejto zmluvy súhlas so zverejnením svojich 

identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy. 

2. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná očíslovanými dodatkami k zmluve, ktoré 

budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

3. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

4. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení 

Mesto Nitra zverejní v Centrálnom registri zmlúv, alebo ak zmluva nie je zverejnená podľa 



písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na 

zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku. 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na 

§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka). 

6. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. Mesto 

Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení zmluvy. 

7. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 1 dostane organizátor a 3 partner. 

8. Zmluva bola účastníkmi prečítaná, schválená a na znak toho, že obsahuje skutočnú, vážnu 

a slobodnú vôľu i vlastnoručne podpísaná. 

 

      

 

 

       V Nitre dňa                                             V Nitre dňa   

 

 

 

 

 

      Štefan Korman                                                                       Marek Hattas                                                               

      organizátor                                                                             primátor mesta Nitry 
   

 

 

 

 

 

 

 


