Zmluva o partnerstve
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 51 a § 491 ods. 2 Občianskeho zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Mesto Trnava
štatutárny zástupca:
sídlo:
IČO:
peňažný ústav:
číslo účtu:
(ďalej len „mesto“)

JUDr. Peter Bročka, LL.M, primátor
Hlavná 1, 917 71 Trnava
00 313 114
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK59 0200 0000 0000 2692 5212

a
Miesta pre mladých, občianske združenie
štatutárny zástupca: Ing. Marek Benkovský
sídlo:
Dolné bašty 13, Trnava
IČO:
37 992 619
peňažný ústav:
ČSOB, a.s.
číslo účtu:
(ďalej len „organizácia“)
za týchto podmienok:
Čl. 1
Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy o partnerstve je partnerská spolupráca mesta a organizácie pri realizácii
podujatia miniTrnava – mesto detí, ktoré sa uskutoční v Trnave v dňoch 17.7. – 4.8.2017 (ďalej len
„podujatie“).
Čl. 2
Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 15.8.2017, počnúc dňom podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami, resp. do splnenia všetkých záväzkov zo Zmluvy vyplývajúcich.
Čl. 3
Práva a povinnosti účastníkov partnerstva
1. Mesto
- poskytne organizácii finančné prostriedky na čiastočné krytie nákladov súvisiacich
s realizáciou podujatia vo výške 1 520,- EUR, slovom tisícpäťstodvadsať eur,
- technicky, organizačne, materiálne a personálne zabezpečí realizáciu podujatia.
2. Organizácia
- bude spolupracovať pri príprave a likvidácii podujatia,
- zabezpečí prípravu priestorov a ich upratanie po skončení projektu,
- prenajme 10 ks malých stolov,
- zadarmo poskytne stolové hry podľa vlastného výberu,
- finančné prostriedky použije na náklady súvisiace s projektom - prenájom dodávkového
vozidla na prevoz materiálu a technického vybavenia v rámci Trnavy a blízkeho okolia
(Lovčice, Buková) – 6 dní, prevoz, zloženie a rozloženie pódia, skladanie a rozkladanie
stánkov, stolov a lavíc – 5 ľudí na 5 dní, prenájom malých stolov a inú technickoorganizačnú pomoc.
- po ukončení podujatia predloží mestu faktúru s rozpisom realizovaných činností.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta, ktorým je internetová stránka
mesta.
2. Ustanovenia tejto zmluvy je možné meniť a dopĺňať len na základe obojstranného písomného
súhlasu zmluvných strán vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve.
3. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na celom obsahu tejto zmluvy, čo potvrdzujú
svojim podpisom.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých mesto dostane 2 rovnopisy
a organizácia dostane 1 rovnopis.
V Trnave, dňa 6.7.2017

JUDr. Peter Bročka, LL.M, v.r.
primátor

Ing. Marek Benkovský, v.r.
predseda

