380/2012
Zmluva o vzájomnej spolupráci

Zmluvné strany:
Zastúpené
Mgr.Radoslav Lontoš
Sídlo
Číslo účtu

:nar.13.10.1969,rod.Lontoš
: Lintich 1385/7,Banská Štiavnica 969 01
:2995753551/0200

a
Mesto Banská Štiavnica
Sídlo
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu/kód banky
V zastúpení podpisuje
Kontaktná osoba

: Radničné nám. 1, 969 24 Banská Štiavnica
: 00320501
: 2021107308
: VÚB, a. s. Žiar nad Hronom, pobočka Banská Štiavnica
: 145 254 22/0200
: Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
: Ing. Rastislav Marko, +421-45-6790362, +421-905-525945,
turizmus@banskastiavnica.sk

uzatvorená na podklade ustanovení Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov

I.
Predmetom zmluvy je spolupráca Mgr.Radoslava Lontoša a Mesta Banská Štiavnica v rámci rozvoja
športových aktivít pre mládež a dospelých./tréning džuda/

II.
1. Mesto Banská Štiavnica za zaväzuje poskytnúť každý pracovný deň v týždni, okrem pondelka
a štátom uznaných sviatkov od 16:00- 18:00 hod, priestor tzv. kurzovej miestnosti v budove
Kultúrneho centra na Kammerhofskej ul.č.1 v Banskej Štiavnici (tretie NP, 83m2).Doba plynutia
zmluvy od 1.11.2012-30.6.2013. Priestor nebude možné používať v prípade akejkoľvek akcie,
ktorú usporiada Mesto Banská Štiavnica.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutý priestor bude Mgr.Lontoš využívať pre tréning
bojového umenia - džuda všetkých vekových kategórií najmä pre obyvateľov Banskej Štiavnice.
III.
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1. Mgr.Radoslav Lontoš sa zaväzuje:
a. realizovať tréning džuda v školskom roku 2012/2013 pre deti, dorast a dospelých
b. uvádzať medzi partnermi a sponzormi klubu pri všetkých tlačených a iných výstupoch
Mesto Banská Štiavnica
c. zabezpečiť bezplatné odpracovanie 60 brigádnických osobohodín v prospech
Mestského úradu – oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie v rámci akcií
mesta (ukážka práce klubu, výpomoc pri akciách vo forme krátkeho kurzu
sebaobrany, realizácia súťaže v džude v Kultúrnom centre mesta v januári
2013,výpomoc pri akciách iná a pod.) – práce sa budú aktualizovať vždy pred
konkrétnou akciou, práce prevezme Ing.Rastislav Marko

IV.
1. V prípade, že počas užívania priestoru dôjde k poškodeniu majetku Mesta zo strany zverencov
pána Mgr.Radoslava Lontoša, alebo z dôvodu nedostatočného zabezpečenia priestoru zo strany
Mgr.Lontoša, je tento povinný uhradiť škodu v celom rozsahu poškodenia.
Mgr.Radoslav Lontoš podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol informovaný o režime prevádzky
budovy, bezpečnostných predpisoch a o krokoch, ktoré je povinný vykonať v prípade výskytu
neočakávanej udalosti.
2. Mgr.Lontoš a jeho zverenci sú počas tréningu povinní rešpektovať prevádzkový poriadok budovy
a jej bezpečnostný systém.
3. Mgr.Radoslav Lontoš je povinný oznámiť zistenie zásahu cudzej osoby na prenajatom priestore
v Kultúrnom centre Mesta Banská Štiavnica Ing.Rastislavovi Markovi, okamžite po zistení , inak
zodpovedá za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti vznikla.
4. Mgr.Radoslav Lontoš je povinný dodržať platné právne predpisy v SR pre zabezpečenie požiarnej
ochrany v prenajatých priestoroch a bezpečnostné predpisy.
5. Mgr Radoslav Lontoš je zároveň zodpovedný za všetku činnosť vyplývajúcu z výkonu predmetu
zmluvy, vrátane zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia účastníkov tréningov. Mesto Banská
Štiavnica zabezpečí pre Mgr.Radoslava Lontoša na dobu spolupráce jeden kľúč od objektu.
MgrRadoslav Lontoš nesmie tento kľúč bez vedomia prenajímateľa zapožičiavať tretím osobám
a kopírovať. Nájomca je zároveň v prípade straty zvereného kľúča bezodkladne o tejto skutočnosti
informovať prenajímateľa, Ing.Rastislava Marka , a na vlastné náklady uhradiť spôsobenú škodu.
6. Mgr.Radoslav Lontoš sa zaväzuje vykonávať svoje aktivity a vstupovať do objektu za účelom
naplnenia predmetu tejto Zmluvy o spolupráci len počas dní a hodín uvedených v čl. 2 bode 1 tejto
zmluvy. V iných dňoch môže do objektu vstupovať a realizovať svoje aktivity len so súhlasom
poverenej osoby, ktorou je pre predmet tejto zmluvy zamestnanec Mestského úradu Ing. Rastislav
Marko, vedúci oddelenia kultúry, športu a mediálnej komunikácie.

V.

1. Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť po vzájomnej dohode oboch účastníkov osobitnými
dodatkami, ktoré musia mať písomnú formu. V prípade hrubého porušenia povinností, hlavne
nedodržania účelu predmetu zmluvy v čl.IV., môže byť zmluva vypovedaná v
jednomesačnej lehote, ktorá sa počíta od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede.
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zúčastnenými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po dvoch obdrží každá zo zúčastnených
zmluvných strán.
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4. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ust. § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších zmien a predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

V Banskej Štiavnici, dňa 1.11.2012

–––––––––––––––––––
Mesto Banská Štiavnica
Nadežda Babiaková
primátorka mesta

Za formálnu správnosť: JUDr. E. Jaďuďová
Za vecnú správnosť: Ing. Rastislav Marko

––––––––––––––––––––––––
Mgr.Radoslav Lontoš
Banská Štiavnica

