
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

medzi 

MESTO PRIEVIDZA 
Adresa: Námestie slobody 14,971 01 Prievidza 
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
IČO: 318 442 
DIČ: 2021162814 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza, číslo účtu: 16626-382/0200 
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 
Telefón: 046/51 79 110,11 
Fax: 046/54 23 474 

a 

SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV BRATISLAVA, 
Základná organizácia SZCH Nitrianske Rudno 
Adresa: 972 26 Nitrianske Rudno 
Zastúpený: Štefan Adamec, predseda ZO SZCH 
Telefón: 0908 227 317 

článok I. 
Predmet zmluvy a čas plnenia 

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri realizácii ukážok a prezentácie živých drobných 
hospodárskych zvierat (kohútov, sliepok, kurčiat, kačíc, husí, zajacov, kozičiek, oviec a pod.) pred verejnosťou 
pod názvom „Hospodársky dvor", ktorý bude súčasťou príležitostného trhu BANlCKY JARMOK 2015, 
organizovaného mestom Prievidza v dňoch 18. až 20. septembra 2015. Za dni prezentácie „Hospodárskeho 
dvora" počas príležitostného trhu sa na základe dohody obidvoch zmluvných strán určujú piatok 18. a sobota 19. 
septembra 2015.Druhá zmluvná strana uskutoční prezentáciu „Hospodárskeho dvora" v zmysle Stanov OZ. 

Článok II. 
Záväzky zmluvných strán 

1. Mesto Prievidza ako organizátor príležitostného trhu BANÍCKY JARMOK 2015 sa zaväzuje pripraviť vhodné 
priestranstvo na prezentáciu „Hospodárskeho dvora" v priestoroch konania príležitostného trhu, a to na 
asfaltovej ploche ŽŠ na Ul. S. Chalúpku v rozsahu výmery podľa požiadaviek druhej zmluvnej strany. 

2. Mesto Prievidza sa zaväzuje v záujme ochrany návštevníkov i hospodárskych zvierat v „Hospodárskom dvore" 
ako prevenciu pred poveternostnými vplyvmi (slnko, dážď, vietor) na vlastné náklady zrealizovať vhodné 
prekrytie dohodnutého priestranstva prostredníctvom vojenského stanu. Zároveň sa mesto zaväzuje pripraviť 



priestranstvo na zriadenie „Hospodárskeho dvora" deň pred samotnou prezentáciou, t.j. vo štvrtok 17. 
septembra 2015. 

3. Mesto Prievidza sa zaväzuje zabezpečiť možnosť pripojenia priestranstva „Hospodárskeho dvora" na prípojku 
vody a elektrickej energie pre potreby vystavovaných drobných hospodárskych zvierat. 

4. Druhá zmluvná strana sa zaväzuje k príprave ak realizácii „Hospodárskeho dvora" počas konania 
príležitostného trhu Banícky jarmok 2015 zabezpečiť: 

a) dovoz kotercov, klietok a zariadení pre zvieratá na priestranstvo „Hospodárskeho dvora" vo štvrtok 17. 
septembra 2015 a ich montáž, 

b) dovoz drobných hospodárskych zvierat v zmysle Článku I. tejto zmluvy na dohodnuté miesto v prvý deň 
konania príležitostného trhu, t.j. v piatok 18. septembra 2015, 

c) odvoz zvierat a demontáž kotercov, klietok a zariadení z priestranstva „Hospodárskeho dvora" po skončení 
jeho prezentácie v sobotu 19. septembra 2015, 

d) zabezpečiť plynulú prehliadku „Hospodárskeho dvora" pre jej návštevníkov a zabezpečiť komunikáciu 
s návštevníkmi na mieste, vrátane podávania informácií o živote zvierat a podmienkach starostlivosti 
0 zvieratá, 

e) zabezpečiť stráženie „Hospodárskeho dvora" počas jeho prezentácie a v čase nočného pokoja v noci zo 
štvrtku 17. na piatok 18. septembra 2015 a z piatku 18. na sobotu 19. septembra 2015, 

f) zabezpečiť čistotu a poriadok priestranstva „Hospodárskeho dvora" priebežne počas trvania prezentácie 
1 po jej skončení, 

g) zabezpečiť bezplatnú prehliadku pre návštevníkov „Hospodárskeho dvora" počas trvania prezentácie. 
5. Zmluvné strany sa dohodli na informovaní o zriadení „Hospodárskeho dvora" vo vzťahu k návštevníkom 

príležitostného trhu a verejnosti a jeho propagácii takto: Mesto Prievidza zabezpečí informácie formou 
pozvánky na prehliadku „Hospodárskeho dvora" pri informovaní o programe Baníckeho jarmoku v rámci 
moderátorských vstupov na Námestí J. C. Hronského priebežne a druhá zmluvná strana zabezpečí 
informovanie prostredníctvom upútavky umiestnenej v blízkosti „Hospodárskeho dvora" - na autobusovej 
zastávke na Ul S. Chalúpku. 

6. Zmluvné strany sa dohodli na realizácii platby za zriadenie a prezentáciu „Hospodárskeho dvora" pred 
návštevníkmi príležitostného trhu Banícky jarmok 2015 takto: 
- Mesto Prievidza uhradí zmluvnému partnerovi náklady spojené s dovozom, montážou, prezentáciou, 

strážením, demontážou, zabezpečením čistoty a poriadku, ako aj odvozom všetkých súčastí „Hospodárskeho 
dvora" vrátane drobných hospodárskych zvierat v čase, ako je uvedené v ČI. II. bode 4. písm. a), b), c), e) a f) 
tejto zmluvy v dohodnutej výške 250,00 EUR (slovom dvestopäťdesiat EUR) po ukončení prezentácie 
„Hospodársky dvor" s vyplatením finančnej čiastky na základe vystavenej faktúry v pokladni Mestského úradu 
Prievidza do rúk oprávneného zástupcu druhej zmluvnej strany. 

Článok III. 
Skončenie zmluvy 

Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva o spolupráci zanikne: 
a) splnením predmetu zmluvy 
b) dohodou zmluvných strán dohodnutým dňom. 



Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo 
právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok pre obidve zmluvné strany. 

2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery zo zmluvy vyplývajúce 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi slovenského právneho 
poriadku. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Prievidza. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch splatnosťou originálu. Zmluvné strany dostanú po dve 
vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia, obsahu zmluvy porozumeli a na znak 
súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 


