
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmluva o spolupráci 

Č. 002/15/07 

 

 

medzi 

 

 

Mesto Senec 

 

 

a 

 

 

Choreocentrum Bratislava o.z. 

  



Zmluvné strany 

 

1.1 Mesto Senec so sídlom: Mierové nám. 8, 903 01 Senec 

IČO: 00305065 

DRČ: 2020662237 

konajúce prostredníctvom Ing. Karola Kvála, 

primátora 

 

ďalej ako „Mesto Senec“ 

 

1.2 Choreocentrum Bratislava o.z. so sídlom: Cyprichova 10, 83154 Bratislava 

IČO: 31 797 610 

DRČ: 2021498941 

Občianske združenie je zapísané v registri 

občianskych združení vedenom MVSR 

konajúce prostredníctvom Mgr. Petra Horáčka, 

riaditeľa 

 

ďalej ako „Organizátor“ 

 

uzavreli dnešného dňa v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v aktuálnom znení (ďalej ako „Obchodný zákonník“) nasledovnú zmluvu o spolupráci: 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú spolupracovať pri organizácii športového podujatia 

Majstrovstiev Slovenskej republiky v latinskoamerických tancoch 2015, ktoré by sa mali 

uskutočniť dňa 31. januára 2015 v športovej hale Transpetrol, Slnečné jazerá - Juh v Senci.  

 

2.2 Organizáciu, prípravu a bezpečný priebeh športového podujatia zabezpečuje Organizátor, ktorý 

tým bol poverený zo strany Slovenského zväzu tanečného športu. Organizátor obstará a 

zabezpečí najmä prenájom športovej haly, zvukovú a osvetľovaciu techniku, účasť rozhodcov, 

sčitateľov, bezpečnostných technikov, propagáciu športového podujatia, ceny pre víťazov. 



 

2.3 Mesto Senec sa zaväzuje Organizátorovi pomôcť pri plnení jeho záväzku v nasledovnom 

rozsahu: 

2.3.1 uhradí náklady prenájmu športovej haly Transpetrol najviac do výšky 1.800 € s DPH; 

2.3.2 na svoje náklady zabezpečí propagáciu športového podujatia na území mesta prostredníctvom 

svojich propagačných médií (webová stránka, reklamné plochy, a pod.) v období najneskôr od 

10.1.2015 do dňa konania športového podujatia, po predložení materiálov Organizátorom; 

2.3.3 v deň športového podujatia do 8:00 hod. zabezpečí na vlastné náklady značenie prístupových 

ciest k športovej hale Transpetrol od autobusovej a vlakovej stanice mesta Senec, po 

predložení materiálov Organizátorom; 

2.3.4 najneskôr v deň športového podujatia do 12:00 hod. daruje Organizátorovi dve špeciálne 

trofeje určené pre víťazov športovej súťaže ako „Cenu primátora mesta Senec“. 

 

2.4 Organizátor sa osobitne zaväzuje zabezpečiť propagáciu mesta Senec priamo na športovom 

podujatí a propagačnom plagáte, kde bude Mesto Senec uvedené ako spoluorganizátor resp. 

jeden so spoluorganizátorov športového podujatia. 

 

2.5 Mesto Senec sa zaväzuje na účely splnenia záväzku podľa bodu 2.4 poskytnúť Organizátorovi 

jeho logo v adekvátnom grafickom formáte  do 3 dní od uzavretia tejto zmluvy. 

 

2.6 Organizátor sa zaväzuje poskytnúť Mestu Senec bezodplatne 12 ks (= 3 stoly) vstupeniek na 

večerný program športového podujatia. 

 

 

III.  

 

3.1 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky. 

 

3.2 Táto zmluva nevylučuje akúkoľvek ďalšiu materiálnu alebo organizačnú pomoc zo strany Mesta 

Senec v súvislosti s predmetným športovým podujatím. 

 

3.3 Táto zmluva nebráni v spolupráci Organizátora s ďalšími spoluorganizátormi alebo sponzormi 

športového podujatia. 



 

3.4 Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom sídle Mesta 

Senec v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. 

 

3.5 Táto zmluva má aj s obálkou 4 strany a bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou 

originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

 

3.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto tak, ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

 

 

 

V Senci, dňa 13.1.2015 V Bratislave, dňa 13.1.2015 

 

 

 

 

 

_________“podpísané“__________________ ________“podpísané“____________ 

Mesto Senec 

Ing. Karol Kvál, primátor 

Choreocentrum Bratislava o.z. 

Mgr. Petr Horáček, riaditeľ  

 


