
 

 1 

 
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ORGANIZOVANÍ PODUJATIA ,, ZÁMOCKÉ COUNTRY 2015“ 

uzavretá podľa § 51 zákona 40/1964 b. Občianskeho zákonníka neskorších predpisov 
(ďalej len ,,Zmluva“ )  

 
Zmluvné strany: 
 
Názov: NOVOVITAL                          
Sídlo: Hlavné námestie 7, 94066 Nové Zámky 
Zast.: Ing. Ľudovít Lebó 
IČO: 34014721 
( ďalej len ,,NV NZ“ ) 
a 
Názov: UMELECKÉ AKTIVITY, občianske združenie               
Sídlo: Hlavné námestie 9, 940 52 Nové Zámky 
Zast.: Bc. Ladislav Baraňay 
IČO: 42371813 
( ďalej len ,,UA OZ“ ) 
 

Preambula 
 

1. UA OZ je hlavným organizátorom 7. ročníka podujatia ,,Zámocké Country“, na 
Termálnom kúpalisku Štrand Emila Tatárika,  v Nových Zámkoch, ktorý sa bude konať v 
dňoch 05. - 06. júna 2015. NV NZ ako správca priestorov kúpaliska zabezpečí priestor a ďalšie 
dohodnuté body vychádzajúce z článku II. 
2. Zmluvné strany deklarujú spoločný záujem o udržaní, rozvíjaní a podporení podujatia, 
na ktorého spoluorganizovaní sa budú spolupodieľať podľa dohody obsiahnutej v tejto 
zmluve. 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je rozdelenie a určenie činností, ktorými sa budú zmluvné strany 
podieľať na organizácii podujatia po materiálnej, personálnej a technickej stránke. 

 
Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. NV NZ sa zaväzuje: 
a) sprístupniť členom organizačného výboru priestory na realizáciu podujatia od  
      01. 06. 2015 – 07. 06. 2015 
b) poskytnúť UA OZ súčinnosť pri oslovení prípadných sponzorov podujatia. Financie 

budú použité výhradne na kultúrny program, jeho propagáciu a položky súvisiace 
s ním, 
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c) propagovať podujatie na svojom webovom sídle a informačných tabuliach kúpaliska 
d) zabezpečí pódium do exteriéru podľa požiadaviek, 
e) určiť konkrétnu fyzickú osobu pre styk s NV NZ a UA OZ, ako aj pre styk s tretími 

osobami, v súvislosti s plneným tejto zmluvy, 
f) zabezpečiť potrebné bezpečnostné opatrenia, 
g) zabezpečiť pripojenie k odberu elektrickej energie a vody na stánkový predaj a k 

hlavnému pódiu, 
h) zabezpečiť prístup k sprchám a toaletám 24h/deň festivalu, 
i) zabezpečiť priestor na stanový tábor s ohniskom, ktorý spĺňa požiadavky príslušných 

štátnych orgánov, priestor bývalej bowlingovej haly na šatne, trávnatý priestor 
a netrávnatý priestor na sprievodné akcie a stánkový predaj, 2 izby v ubytovni pre 
organizátorov podujatia,   

j) zabezpečiť predaj a kontrolu lístkov. 
 

 
2. UA OZ sa zaväzuje: 
 

a) predložiť NV NZ zoznam členov organizačného výboru najneskôr 5 dní pred konaním 
podujatia, 

b) odovzdať NV NZ scenár a časový harmonogram podujatia najneskôr 5 dní pred 
konaním podujatia, 

c) predložiť informácie o príprave a technicko-organizačnom zabezpečení Podujatia 
najneskôr 5 dní pred konaním podujatia, 

d) zabezpečiť koordináciu bezpečnostných, zdravotníckych a požiarnych zložiek, 
e) zabezpečiť riadny priebeh stánkového predaja v priestoroch pred hlavným pódiom. 

Financie budú použité výhradne na kultúrny program, jeho propagáciu a položky 
súvisiace s ním, 

f) zabezpečiť recepciu pre VIP hostí podujatia. 
g) sa zaväzuje bez zbytočného odkladu hlásiť prenajímateľovi akékoľvek vzniknuté 

poškodenie, stratu alebo zničenie zariadení a predmetov, ktoré sa nachádzajú v areáli 
termálneho kúpaliska, 

h) v prípade, že osoby prítomné k užívaniu so súhlasom UA OZ spôsobia neprimeraný 
úbytok kvality na priľahlých plochách, porastoch a zariadeniach, resp. škodu 
(trávniky, kvetinové záhony, výzdoba, označenia a pod.), zaväzuje sa UA OZ v rozsahu 
jej vyčíslenia NV NZ túto nahradiť v peniazoch, resp. poškodené veci vrátiť do 
pôvodného stavu. 

i) UA OZ berie na vedomie, že jeho povinnosť nahradiť škodu sa spravuje 
ustanoveniami tejto zmluvy a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 
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3. Obe strany sa dohodli:  
 

a) cena lístka:  
 

 

PREDPREDAJ NA MIESTE 

1 deň 2 dni 1 deň 2 dni 

Dospelí 5 € 9 € 7 € 12 € 

Deti do 15 rokov 1 € 2 € 1,50 € 3 € 

Stan - 5 € 

 
 
 

b) príjem z lístkov v predpredaji a na mieste sa rozdelí v pomere: 
 

 
c)   v čase konania festivalu je možné kúpiť vstup na Termálne kúpalisko Štrand Emila 

Tatárika v Nových Zámkoch len ako súčasť vstupu na festival Zámocké Country, 
d) sponzori, partneri, organizátori, organizačný tím, spoluorganizátori, účinkujúci, 

stánkari a deti z detských domovov majú vstup na Zámocké Country bezplatný formou 
čestných lístkov, VIP lístkov a pásky na ruku.  

 
 

Článok III. 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01. 05. 2015 do 07. 06. 2015 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Túto zmluvu je možné meniť formou písomných dokladov na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán.   
2. Zmluvná vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalšími záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú 
zmluvnú stranu. 
 

Lístok NV NZ UA OZ 

Dospelí 50 % 50 % 
Deti do 15 rokov 100 % 0 % 

Stan 100 % 0 % 
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4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 
 
 
 
V Nových Zámkoch, dňa ................................. 
 
 
 
 
 
Za UA NZ: ...................................                             Za NV NZ: ............................................... 


