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Zmluva o spoluprád
pri organlzácii podujatia v Kasárňach - Kulturparku v Košlciach
(ďalej len "Zmluva")

podľa ustanovenf § 269 ods. 2 a nasledujúdch zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonnfk v znenf neskoršfch
právnych predpisov (ďale) len "Obchodný zákonnik")

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranaml

Správca:
Názov:

Právna forma:
SIdlo:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Statutárny orgán:
E-mailová adresa:

Zapísaný:

(ďalej aj ako "Správca")

K 13 - Koäické kultúrne centrá
Príspevková organizácia
Kulturpark, Kukucínova 2, 040 01 Košice - Juh, Slovenská republika
42 323 975
2023874226
SK46 5600 0000 0070 2069 3002
JUDr. Tomáä Petraško, riaditeľ
office(Bkl3. sk
Štatístícký reglster organizácií vedený Štatlstický úradom Slovenskej
republiky

Partner:

Näzov;

Právna forma:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
Statutárny orgán;
E-mailová adresa:

Zapfsaný:

Maratónsky klub Košice
Občianske združenle
Pri Jazdiarni 1, 043 04 Košice, Slovenská republika
00 595 209
SK2020 777 682
2020 777 682
SK36 0200 0000 0000 4173 1512
Ing. Ján Sudzlna, predseda
jan. sudzina@koslcemarathon. com
Štatístický register organlzádi vedený Štatistický úradom Slovenskej
republíky

(ďalej aj ako "Partner")

(ďalej spoločne aj ako "Zmluvné strany")

PREAMBULA

K 13 - Koäické kultúrne centrá, ako Správca ďalej uvedenej nehnuteľnosti vo vlastnfctve mesta Košice, má záujem
na spoluprád so združenlm: "Maratónsky klub Košlce" ako Partnerom prl organlzácii podujatla, ktoré by sa malo
uskutočniť vareáli "Kasární - Kulturpark , nachádzajúcom sa na ulici Kukučínova 2, 040 01 Kofiice [ďalej len
"Kulturpark"),

I. PREDMETZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je vytvorenie podmienok pre vzájomnú spoluprácu Zmluvných strán prl príprave,
organlzádi a uskutoiňovanf podujatta s názvom: "Medzinárodný maratón mieru v Koäiciach", ktorého
sprievodné aktívity sa uskutocnia v dňoch 29. 09. 2022 až 03. 10.2022 v galérif Alfa a sále Alfä* ktoré sa
nachádzajú v budove Alfa v Kulturparku (ďalej len "Podujatíe").

2. Podujatie je ureené pre sirokú verejnosť, je nediskriminaíné, spojené s naplňaním verejného záujmu a má
apolitlcký charakter.

II. PRAVAAPOVINNOSTIZMLUVNÝCHSTRÄN
1. V rámci spolupráce Správca:

a) zodpovedá za to, že priestory sú pripravené na realizáciu Podujatia, a to najmä po stránke technickej,
bezpečnostnej, spoločenskej a hygienickej, ato tak, aby Podujatie mohlo prebehníť neruäene
a dôstojne,

b) zabezpečí Podujatie organizačno - technicky,
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c) poskytuje potrebnú súčinnosť pri propagácli Podujatía, a to prostrednlctvom svojich Informačných
kanálov, a to najmä webových stránok, sociálnych siett a Informačného kanálu telKE, ak o to Partner
požiada,

d) je oprávnený vyhotovovať obrazové snlmky, obrazové azvukové záznamy,
obrazovo-zvukové záznamy z Podujatla, a to najmä s podobizňou Partnera alebo osôb zastupujúdch
Partnera prí plnení tejto Zmluvy,

e) je oprávnený uverejniť kontakt na Partnera na webovej stránke svojho sídla www. kl3. sk. ak je to
nevyhnutné pre plnenie predmetu tejto Zmluvy.

2. V rámci spolupráce Partner:
a) sa zaväzuje zabezpeílť celkovú pripravu a dramaturgiu Podujatía,
b) sa zaväzuje zabezpečiť splnenie účelu Zmluvy vsúlade spodmienkaml dojednanýml vZmluve

prostrednfctvom dostatoCného počtu kvalifikovaných osôb tak, aby predchádzal vzniku akejkoľvek
škody. V pripade vzniku škody sa Partner zaväzuje bezodkladne oznámiť Správcovl akúkoľvek
škodovtí udalosť týkajúcu sa majetku zvereného Správcovi.

c] na požiadanie Správcu je povinný na informačných materiáloch týkajúdch sa Podujatía uvlesť logo
mesta Koäice, logo Správcu, vrátane povinnej vety týkajúcej sa ochrany osobných údajov; logá
a povinná veta sú dostupné na webovej stránke www.kl3.sk v častl "O nás", "na stíahnutíe",

d) sa zaväzuje propagovať Podujatíe,
e) sa zaväzuje dodať vhodné propagačné materiály Podujatia v dostatočnom predstihu, v pripade ak

požlada o súčinnosť Správcu v zmysle bodu 1 pfsm. c) tohto článku Zmluvy,
f) vyhlasuj'e, ie je oprávnený na zastupovanle všetkých osôb, ktoré partidpujú na uskutoiňovaní

predmetu tejto Zmluvy.
3. Partner sa zaväzuje doručiť najneskôr do 5 kalendárnych dní pred zaíiatkom Podujatia "Technický list

Podujatla", ktorý bude obsahovať všetky potrebné technické a organizačné informáde pre zabezpečenie
Podujatia. Ak sl tito svoju povlnnosť Partner nesplnf, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvy.

4. Ak Správca alebo ním poverená osoba na vykonanie kontroly zistf, že doälo k podstatnému porušentu tejto
Zmluvy, či pokynov, vyhradzuje si právo na odstúpenie od Zmluvy.

5. Partner sa zaväzuje nahradiť Správcovl vplnom rozsahu akúkoľvek škodu, ktorá Správcovl vznikne
v dôsledku konania alebo nekonania Partnera alebo nfm poverených os6b, a to napr. vnesením technlckých
zariadenf do Kulturparku Celektrlckých, tepelných plynových apod. ). Partner sa zaväzuje nahradlť
Správcovi skutoEnú škodu. Zároveň sa Partner zaväzuje niesť plnú zodpovednosť za pripadnú ujmu na
zdravf zamestnancov Správcu, Partnera alebo tretfch osôb spôsobenú konanhn, resp. nekonanlm Partnera
alebo nfm poverených osôb alebo v dôsledku vect ním vnesených do Kulturparku.

III. FlNANCNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli že vMad Partnera do Podujatia, ktorý zahŕňa aj úhradu častí náMadov Správcu
na poskytnutíe plnenl podľa tejto Zmluvy, bude vo výäke: 2. SOO, -   (slovom: dvetísícpätsto eur) (ďalej len
"VMad"). Vklad bude realizovaný po skončenf Podujatía, a tn na základe faktúry vystavenej Správcom.
Partner uhradl náklady podlä tohto bodu Zmluvyv hotovosti alebo bankovým prevodom na účet Správcu do
14 dnl od vystavenia faktúry. Správca zaäle faktúru na adresu uvedenú v záhlavf tejto Zmluvy.

2. V súlade s ustanovenfm § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o danl z pridanej hodnoty v znenf nestorälch
právnych predplsov sa Správca pri výkone činností v súlade s účelom podľa tejto Zmluvy nepovažuje
za zdanitefaú osobu.

IV. OSOBn-NÉUSTANOVENIA
1. Partner sa zaväzuje umožnfť kontrolnú činnosť priamo mestu Košlce, a to v prípade ak mesto Košlce o to

oprávnene požiada.
2. Väetky činnosti, ktoré v rámci Zmluvy majú uskutočniť Zmluvné strany, zrealizujú na vlastné náklady, ak

v jednotíivom pripade nie je dohodnuté Inak.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prfpade nekonania sa Podujatia z dôvodu prekážok na strane Partnera

a/alebo osôb uskutocňuj'úcich Podujatie alebo v pripade zruäenia Podujatía z dôvodov vls major [napr.
počaslej, Partner nemá nárok na náhradu vynaložených nákladov alebo akékoľvek iné plnenie. Týmto
ustanovením nie sú dotknuté žiadne nároky Sprävcu na kompenzáciu äkôd spôsobených Partnerom.

V. TRVANIE A SKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutía účinnosti zmluvy do 04. 10.2022.
2. Odstúplť od Zmluvy môžu obe Zmluvné strany v obzvlášť závažných prfpadoch, akýml sú choroba, úraz

alebo udalosti vis major.
3. V prlpade odstúpenia od Zmluvy:

a) Správca má nárok na náhradu spôsobenej škody, Irtorá pozostáva najmä z vynaložených nákladov,
b] nemá Partner nárok na náhradu vynaložených nákladov.

4. Ak po zánlku Zmluvy Partner bez zbytočného odkladu neodstráni svoje ved z Kulturparku, Správca je
oprávnený tleto vecl na náklady Partnera premlestniť a prlmerane uskladnlť. Ak si lch Partner neprevezme
ani do 30 dnf odo dňa doručenía písomného upozornenia Správcu, Správca je oprávnené tíeto veci na



náklady a na účet Partnera predať. Pri tom primerane použlje ustanovenie § 534 ods. 2 Obchodného
zákonnlka.

VI. ZÄVERECNÉUSTANOVENIA

1. Práva a povinnosti Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa rladia prfslušnými ustanoveniaml
Obchodného zákonnfka aostatnýml všeobecne záväznými právnymi predplsmi platnými na území
Slovenskej republiky.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vSetky spory týkajúce sa vzťahov súvisiadch s touto Zmluvou budú rieäené
prfslušnými súdmi Slovenskej republlky.

3. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranaml a s odkazom na
ustanoveme § 5a zákona í. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe kinformáclám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácll] je povinne zverejéovanou Zmluvou a podľa § 47a zákona
č. 40/1964 Zb. Obílansky zákonnlk, a teda nadobúda účinnosť dňom nasledujúclm po dnl jej zverejnenia.

4. Ak odkladacia podmienka zverejnenia zmluvy podľa ustanovenla § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občlansky
zákonnfk bude splnená neskorako dôjde k fakttckému začatlu plnenia predmetu Zmluvy, pre vysporiadanle
vzájomných práv a povinnostf Zmluvných strán z titulu bezdôvodného obohatenia sa Zmluvné strany
zaväzujú apllkovať ustanovenla Zmluvy. PInenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutfm účinnosti Zmluvy
sa priamo zapocltajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva
účinná už v dobe faktlckého začatia plnenia predmetu Zmluvy, poklaľ sa Zmluvné strany nedohodnú Inak.
Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskyzákonník ostáva týmto ustanovenfm nedotknuté.

5. Táto Zmluva )e vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.
6. Táto Zmluva sa môže meniť a dopiňať len pfsomným dodatkom podpísaným oboína Zmluvnýml stranami.
7. Neplatnosť niektorého ustanovenla nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy, pokiaľ nejde o skutočnosť,

s ktorou zákon spája tieto účinky.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podplsujúce túto Zmluvu sú kpodplsu Zmluvy oprávnené, sjej

obsahom sa oboznámili a jej zneniu porozumeli. Zmluva bola uzatvorená po vzájomne) dohode Zmluvných
strán, je prejavom lch slobodnej a vážnej vôle a nebola uzatvorená v tiesni a za nápadne nevýhodných
podmíenok. Na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne podpisujú.

V Košidach, dňa Z2>. 03 ZOZÍ

Správca; Partner:

K 13 - Košické kultúrne centrá
JUDr/ŕAnáä Petraško

Maratónsky kIuBTfo^pe
Ing. )án Sudzlna ^

H K(fiwĽ>y ^'ii^.

K 13 - Košické kultBrne centrá
Kulturpark, Kukuíioova 2

040 01 KošÍce
IČO: 42323975

,
' MaraliSnskyklubKoilce

^ Hranma2, 'PJO.BoxF-24
(MOOIKoBlca
IĎO: 00595209

1"' Dl&lé DPH: SK2020777682IBM
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