
Zmluva 
 

o prevádzkovaní kolotočov a iných zábavných atrakcií počas obecných hodov konaných 
v dňoch 02.10.2021 až 03.10.2021 v obci Vinodol 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Obec Vinodol  

Obecná ulica 473/29, 951 06  Vinodol 
V zastúpení starostom obce Petrom Straňákom 
IČO: 00308625 
DIČ: 2020408445 
 

2. Prevádzkovateľ kolotočov a iných zábavných atrakcií (ďalej len „prevádzkovateľ“) 
Stanislav Dubský 
Tomanova 85, 831 07 Bratislava 
IČO: 13984837 
DIČ: 1025260808 

II. 
Plnenie zmluvy 

 
1. Obec Vinodol sa zaväzuje, že počas obecných hodov konaných v dňoch 02.10.2021 až 

03.10.2021 v obci Vinodol bude na prenajatom verejnom priestranstve na náhradnom 
futbalom ihrisku iba jeden prevádzkovateľ a to Stanislav Dubský, bytom Tomanova 85, 
Bratislava  a to v čase od stredy t. j. 29.09.2021 do utorka t.j. 05.10.2021. 

2. Demontáž kolotočov a iných zábavných atrakcií, uvedenie prenajatého verejného priestranstva 
do pôvodného stavu musí byť prevádzkovateľom ukončené najneskôr v utorok, t.j. 
v 05.10.2021. Nedodržanie tohto termínu bude posudzované ako zaujatie verejného 
priestranstva  so 100 – percentných navýšením poplatku za prenájom verejného priestranstva. 

3. Za zabezpečovanie a trvale udržiavanie čistoty zábavného zariadenia a jeho okolia zodpovedá 
prevádzkovateľ. Po skončení užívania verejných priestorov je povinný tieto vyčistiť a uviesť 
do pôvodného stavu. Nezabezpečenie čistoty prenajatého priestranstva a jeho okolia 
prevádzkovateľom sa považuje za porušenie VZN č. 6/2011 o čistote a verejnom poriadku na 
území obce Vinodol.  
Vzniknutý odpad musí dať prevádzkovateľ zlikvidovať na vlastné náklady a  jeho likvidáciu 
vedieť preukázať. 

4. Prevádzkovateľ preberá na seba zodpovednosť za dodržiavanie všetkých opatrení platných 
podľa Covid automatu.  

III. 
Poplatok 

 
     Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť najneskôr 2 dni pred začatím obecných hodov konaných 
v dňoch 02.10.2021 do 03.10.2021 v obci Vinodol poplatok za prenájom verejného priestranstva vo 
výške 500,-EUR za celú dobu prenájmu verejného priestranstva na účet obce Vinodol, č. účtu: 
2230655001/5600, IBAN: SK14 5600 0000 0022 3065 5001, Prima Banka, a.s., pobočka Vráble, 
alebo do pokladne Obce Vinodol. 
 

 
 
 
 
 



IV. 
Doba splatnosti 

 
     Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 05.10.2021. 

 
 

V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť urobené len písomnou formou a to so súhlasom 

obidvoch zmluvných strán. 
2. Zmluvy je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží obec a jeden 

prevádzkovateľ. 
3. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju 

podpisujú. 
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

 
 
 
Vo Vinodole  29.09.2021 
 
 
 
  Za obec Vinodol                                                                                              Za prevádzkovateľa 
 
   Peter Straňák                                                                                                           Stanislav Dubský             
   starosta obce                                                                                                                                 
 
 
 

.....................................................     ................................................. 


