
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ MATERIÁLU 
uzatvorená podľa § 43 a § 51 Občianskeho zákonníka 

Poskytovateľ: Mikroregión CEDRON - NITRAVA 
sídlo: Poľný Kesov, 252, 951 15 Mojmírovce 
IČO: 42051983 
DIČ: 2022364003 
zastúpený: Ing. Marek Oremus - predseda MR 
Vo veciach poskytovania materiálu: 

Mgr. Daniela Kozáková - manažérka MR 

Používateľ: Obec Veľký Kýr 

uzatvárajú túto dohodu o poskytnutí trhového vybavenia 

I. Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie: 

- Predajných stánkov 5 

- Gastrosetov 5 

Sada predajný stánok obsahuje: 

- Konštrukcia stánku + konštrukcia strechy 
(v krabiciach) 

- Štyri steny, z toho jedna s dverami, strecha 
- Odnímateľný informačný banner 
- Štyri záťažové vaky 
- 8 fixačných klincov 
- 1 vak na uloženie jednotlivých častí 

Súprava gastroset obsahuje: 

-1 skladací plastový stôl o dĺžke 180 cm (v krabici) 
-2 skladacie lavice o dĺžke 180 cm (v krabici) 

II. Cena za poskytnutie 

1. Poskytovateľ poskytuje nájomcovi uvedený materiál bezodplatne. 



III. Podmienky zmluvy 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť používateľovi materiál podľa požiadavky, bez 
závad, čistý, kompletný a zabalený. 

2. Používateľ prevezme materiál po podpise dohody apo oboznámení sa s jeho stavom. 
Znáša všetky náklady spojené s dopravou a manipuláciou. 

3. Používateľ sa zaväzuje používať materiál len na účel určený výrobcom a zároveň sa 
zaväzuje zabrániť všetkým vplyvom, ktoré by mohli viesť k jeho poškodeniu, 
odcudzeniu alebo zničeniu. 

4. Používateľ sa zaväzuje pri manipulácii (montáži a demontáži) postupovať podľa 
priloženého návodu. 

5. Používateľ sa zaväzuje bez meškania oznámiť poškodenie alebo iné závažné 
skutočnosti týkajúce sa materiálu, najneskôr však pri odovzdávaní materiálu 
a dohodnúť sa o postupe odstránenia závad. 

6. Používateľ sa zaväzuje používať pri verejných podujatiach odnímateľný informačný 
banner, ktorý zabezpečuje publicitu projektu Obnova tradícií trhov a jarmokov v MR 
CEDRON - NITRAVA a poskytnúť poskytovateľovi aspoň 3 fotografie 
z predmetného podujatia. 

7. Používateľ prehlasuje, že materiál nepredá, ani neposkytne tretej osobe. 

8. Používateľ je povinný zaistiť bezpečnosť pri používaní predajných stánkov 
nasledovne: 

- Pri osadení na trávnatej ploche a inej mäkkej ploche zafixovať 
konštrukciu 8 klincami o dĺžke 30 cm, ktoré sú súčasťou výbavy. 

- Pri osadení na pevnú plochu použiť na zaťaženie 4 záťažové vaky 
(súčasť výbavy), ktoré je potrebné naplniť kameňmi, alebo iným 
ťažkým materiálom. 

Pri nedodržaní uvedených opatrení používateľ preberá plnú zodpovednosť za 
prípadné nehody spôsobené pri používaní materiálu. 

10. Používateľ sa zaväzuje materiál vrátiť v pôvodnom stave, funkčný, nepoškodený, 
čistý, suchý a uložený podľa inštrukcií najneskôr do 

1. Dohoda je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden 
exemplár. 

9. Doba používania od 15.12.2016 do 20.12.2016 

IV. Záverečné ustanovenia 

Poľný Kesov 15.12.2016 

Poskytovateľ Používateľ 


