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DOHODA A VYHLÁSENIE PREVÁDZKOVATEĽA O PODMIENKACH 
PREVÁDZKOVANIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ  

POČAS FESTIVALOV A KULTÚRNYCH PODUJATÍ V LETE 2018 
 NA ÚZEMÍ OBCE KVAKOVCE 

 

Zmluvné strany:  

 

Obec Kvakovce 

So sídlom: Domašská č. 97/1, 094 02  Slovenská Kajňa 

Zastúpená:  

Mgr. Radovan KAPRAĽ – starosta obce 

IČO: 00332518 

Bankové spojenie: č.ú.   SK23 5200 0000 0000 0933 7056  (OTP Banka) 

 E-mail: kvakovcedomasa@gmail.com 

Telefón: 0918513324 

a 

Vyhlasovateľ:  

Názov organizácie: Silvia Polačková, Budovateľská č. 1274/11, 093 01  Vranov nad Topľou 

IČO: 40554155 

Prevádzka: RO Dobrá – bufet pláž 

Adresa prevádzky: Vranovská ulica, Domaša Dobrá 

  

Článok I. 

Predmet dohody 

 

1. Vyhlasovateľ je prevádzkovateľom zariadenia, ktoré na území Obce Kvakovce poskytuje 

služby rýchleho občerstvenia, predaja alkoholických a nealkoholických nápojov a pod. 

 

2. Obec Kvakovce v snahe vyjsť Vyhlasovateľovi v ústrety, povolí na území Obce Kvakovce 

v dňoch od 1.7.2018 Do 19. Augusta 2018 organizáciu veľkých kultúrnospoločenských 

akcií  a festivalov.  

 

3. Vyhlasovateľ sa bezvýhradne zaväzuje, že počas veľkých kultúrnospoločenských akcií 

a festivalov neuzatvorí svoje sociálne zariadenia (WC) ktoré sú súčasťou jeho prevádzky 

a nechá ich teda v prevádzke pre širokú verejnosť a návštevníkov rekreačnej oblasti za 

poplatok najviac vo výške 0,50 centov za jedno použitie sociálneho zariadenia 

v uvedené dni nasledovne:  

a) 1. Júla - Kid race 2018 - od 8.00 hodiny do 17.00 hodiny 

b) 7. Júla – Okolo Domaše 2018 – od 7.30 hodiny do 18.00 hodiny 

c) 21. Júla – Majstrovstvá SR v ryžovaní zlata – od 8.00 hodiny do 20.00 hodiny 

d) Od 3. Augusta do 5. Augusta – Hip hop žije Východ 2018 - od piatka, 3.8.2018 od 

8.00 hodiny nepretržite NON STOP do nedele, 5. Augusta do 20.00 hodiny.  
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e) Od 24. Augusta do 26. Augusta – Majstrovstvá SR v triatlone od soboty, 24.8.2018 

od 8.00 hodiny nepretržite NON STOP do nedele, 26.8.2018 do 20.00 hodiny.  

4. Vyhlasovateľ sa bezvýhradne zaväzuje, že sociálne zariadenia budú čisté, ich čistenie 

bude vykonávané každú hodinu a že budú s dostatkom toaletného papiera a mydla. 

 

5. Vyhlasovateľ sa tiež bezvýhradne zaväzuje, že zabezpečí na dané dni pohotovostný 

vývoz žumpy aj v nočných hodinách a zaväzuje sa zabezpečiť dostatočné množstvo vody 

na splachovanie.  

 

6. Vyhlasovateľ sa tiež bezvýhradne zaväzuje, že zabezpečí na dané dni pohotovostného 

opravára v prípade poruchy na sociálnych zariadeniach tak, aby boli prevádzky schopné.  

 

7. V prípade, že sociálne zariadenia vo vlastníctve vyhlasovateľa, ktoré sú súčasťou jeho 

prevádzky budú počas doby uvedenej v bode č. 3. písm. a) až e) tejto Dohody 

uzatvorené pre širokú verejnosť a návštevníkov rekreačnej oblasti, alebo bude do nich 

znemožnený prístup, vyhlasovateľ sa zaväzuje zaplatiť jednostranne zmluvnú pokutu vo 

výške 1500,- EUR obci Kvakovce za každý takýto deň, kedy k porušeniu a uzatvoreniu 

sociálnych zariadení došlo.  

 

8. Pre udelenie zmluvnej pokuty bude postačovať dokumentácia na videozáznam, ktorý 

kontrolný orgán (Obec Kvakovce) môže za takýmto účelom vyhotoviť a čestné 

vyhlásenia dvoch svedkov. Tento spôsob zmluvné strany bezvýhradne považujú za 

konečný a dostatočný dôvod na udelenie a uplatnenie si zmluvnej pokuty zo strany 

obce Kvakovce. 

 

 

 

V Kvakovciach, dňa 28. 6. 2018 

 

 

 

Prevádzkovateľ       Obec Kvakovce  


