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f~ Zmluva O úč~sti na príležttostnom trhu ~i
j[ c. OQ1 /2022/88 11

W ~
ji uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších íi
ji zmien a doplnkov vzťahujúca sa na trh íi
~~ "Mariánska pút'" + ul.Športovcov č.8, 054 01 Levoča + 2.7. - 3.7.2022 :Ii

f ~
ji ČI. 1. íi
jl ÚČASTNÍCI ZMLUVY Ji
[ ]
j[ 1/. Správca trhu: Technické služby mesta Levoča 'ij
ji Hradby 2,05401 Levoča li
ir v zastůpení :Mgr. Branislav Minďaš - riaditel' Ji
ji' IČO: 35528052 DIČ:2020731713 DIČ: SK2020731713 'ij
jr Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s. Ji
i[ SK44 0900 0000 0051 7131 8251 ji
~. Tel.: 0903 906 511 'ij
~~ E-mail: tslevoca@levoca.eu íi
~~ (ďalej len "správca trhu") íi
.~ 2/, Účastník trhu: :.II IIf ~,~ o.. :.
II II
f ~
f ~
f ~
f ~
f ~
f ~
f ~f li
~ ~[ ]
W 1
~ ~
j[ (ďalej len "predajca") ji[ ]
j[ ČI. II, ji
j[ PREDMET ZMLUVY ji
Ir ~• .1
j[ Predmetom tejto zmluvy je dohodnutie obchodných podmienok spojených s účasťou na ji
j[ príležitostnom trhu "Mariánska púť, ktorý sa koná v termíne 2.7. - 3.7.2022 na ulici TI
jr Športovcov v Levoči. jiW 1
f ~
ji ČI. III. íi~ ~
Il CENA JI[ ]
j[ 1. Cena za účast' na trhu a za služby s tým spojené bola stanovená dohodou zmluvných strán ji
~' tak, ako sú uvedené v tejto zmluve a prílohe A, ktorá tvorí jej neoddelitel'nú prílohu. 'il
jl 2. Zmluvné strany sa dohodli, že predajca uhradí cenu za služby uvedenú v prílohe A tejto Ji.
j[ zmluvy v hotovosti v pokladni Technických služieb mesta Levoča. ji
[ ][ ]
i ~-: :.
[b.,,-,:-,:-•.•- •.•~:~:~:-.:-,:-,:~:~:- •.•~:~:~:~:-.:- •.•- •.•~:- •.•~:- •.•~:-.:-.:~:~:=!:-.:-':==!!:- ...=!:=!:-~JJ

zahradnikova
Obdélník
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~ ~r ~
f ~~ ~
II IIji Technické služby mesta Levoča Predajca íi
~~ - 1 -07- Z ZZ Lé-VtJ 2, v -1 -07- Z"2Z ~
1

'1" V Levoči, dňa V , dna :1'11

Tecllnlcke služby mesta I ~O[;~
~~ Yradby 2. 05 01 Levoca :11
~~ IČO: p28 5r :~
f ~
jl~ Mgr. anislav Minďaš ········M;~~:·~~i;~~i~k·~·········:11

ji riaditel' p~dpis a pečiatka íi
f ~r ~. ~
lh!~-!:-~-!:~:~:~:-~-~_.:=!:-~=!:=.!!:=!:-~=!:=!:=!:-~-~=!:=!:-.:-~-~-~=!:=!:-.:=!:=!:=!:-~=-·:-~==:-~lJ

ili~

CI. IV.
PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Táto zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

2. Jeden rovnopis zmluvy obdrží predajca ako potvrdenie o účasti na trhu
3. Neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy sú prílohy A, B a kópia Živnostenského listu, alebo

výpisu z Obchodného registra predajcu, ktorú doloží predajca pri podpise zmluvy.

ČI. V.
VYŠŠIA MOC

Správca trhu nenesie zodpovednost' za akékol'vek škody vzniknuté predajcom počas
Mariánskej púte spósobené vyššou mocou, ako sú napr. živelné pohromy, prerušenie dodávky
elektrickej energie, vody a plynu, teroristickými útokmi, prípadne inými okolnost'ami, ktoré sú
mimo jeho kontroly a dosahu.

ČI. VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že sú spósobilí na právne úkony.
2. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písornného dodatku podpísaného oboma

zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia

príslušnými ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ostatných
právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky

4. Zmluvné strany sa zavazujú urovnat' všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou
predovšetkým dohodou.

5. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté
ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné
ustanovenie nahradit' novým, zodpovedajúcim účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany
sledovali v čase jej podpisu.

6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu v jedom
rovnopise,

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej voli, ktorú si vzájornne vážne, zrozumitel'ne, úplne a slobodne
prejavili, na dokaz čoho pripájajú svoje podpisy.

zahradnikova
Obdélník

zahradnikova
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W ~
it r ~ íi
il' ~ Trhy "Mariánska pút'" + ul. Športovcov č. 8 Levoča. 2.7.- 3.7.2022 íi
~ ~It RÍLOHA ZMLUVY / All. Objedná ka .p'loch)] íi
[ ~[ ~f t
,~ 1. Závazne si objednávam predajnú p'lochu : tjII II
li,~ e :il" 1.1 Plocha o rozmere rozloha m" ( 7,00 eur /mvdeň ,
Il '~
il,' I h 2 í'l, roz o a .....•.......m (10,00 eur/rn-/deň ,
II' '~
I'I,~ C Ik g 2 ~,'Ie om m[ ~
·0 ~

II IIIt Af2. Doba uŽÍvania Ji
[ ][ ~[ ~i[ 2. Závazne si objednávam reda'nú nlochu do užÍvania na dobu: li
i[ 2.1 Doba užívania : deň 02.07.2022 od 06.00 hod. 'Ii
It deň 03.07.2022 do 14.00 hod. Ji[ ][ ]
Ir ~c ~
Il JI[ ]
1
'1' 3. Poplatky za užívanie trhového miesta : 'II
l JI[ ]i[ 1. Účastníci príležitostného trhu platia správcovi trhu poplatok za umiestnenie dočasného TI
" predajného zariadenia s bežným trhovým sortimentom 7,00 eur/m2/ deň. "
ft 2. Účastníci príležitostného trhu poskytujúci rýchle občerstvenie, predaj balených a vážených ~1
I[ cukroviniek, rozlievaná medovina, varená kukurica, výroba a predaj trdelníkov, langoše, ji
li' bagety, reštauračné a pohostinské služby 10,00 eur/mvdeň . .~
ir Sadzba poplatku sa počíta za zabratie každého, aj neúplného m2 na trhovom ',i'l
il' mieste a za každý, aj neúplný deň užívania verejného priestranstva. .~
~,~ 3. Správca príležitostného trhu je povinný za zaplatené predajné miesto a predajné zariadenie '.1'1

~,' vždy vystavit' a vydat' príslušný pokladničný doklad. Splatnost' poplatku za príležitostný ',il
trh je pred umiestnením predajného zariadenia a s ním súvisiacich prostriedkov.[ ]

f ~
~ ~
it Technické služby mesta Levoča Predajca ji
It 1 ,..., ,,~'" ji
" - -Ul - L u: 1 (17 2''''1 .II ce 1/o[ I - -u - to )JII V Levoči, dňa V , dňa )J

Il JI
W ~~~ íi,
It Mgr. Br nislav Mind'aš Meno a priezvisko Ji
'. riaditel' Podpis~p~~!.a!ka,'
~ ~
Il JI
W ~
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