
 

 

  Zmluva o spolupráci a 
ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA 

uzatvorená v zmysle § 269 zákona ods. 2 č. 513/91 Zb. v platnom znení 
 

Čl. I.  
Zmluvné strany 

 
Obchodné meno: Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 
   príspevková  organizácia zriadená Mestom Topoľčany 
V zastúpení:    PhDr. Katarína Baculáková, riaditeľka 
Sídlo:   Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany 
IČO:   00500879 
DIČ:   2021248834 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s. 
Č. účtu:  SK36 0200 0000 0000 0113 1192 
BIC:   SUBASKBX 
Kontaktná osoba:  Soňa Bačiková, 0911 952 206 
(ďalej len „usporiadateľ“) 
 
 
 
Dodávateľ:  Tonada, s. r. o. 
sídlo: Studenohorská 28, 841 03 Bratislava   
zastúpený:  Miroslav Čačík 
názov programu:  SPIEVANKOVO 

IČO:  45263523                           
DIČ:  2022940348 

IČ DPH:  SK2022940348  
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s.        
IBAN:  SK31 0900 0000 0050 3832 6594  
osoba oprávnená k rokovaniu: Miroslav Čačík, Dorota Kachútová 

osoba oprávnená k  podpísaniu zmluvy: Miroslav Čačík, Mária Čačíková 

č. tel.:  0917647971 
(ďalej len „účinkujúci“) 
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 

 
Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje vyššie uvedené  sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa bez meškania oznámiť druhej 
zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri 
neoznámení tejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov 
vzniknúť.    

 

Čl. II.  
Predmet zmluvy 

1) Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie vystúpenia s názvom SPIEVANKOVO, ktoré je bližšie špecifikované v ods. 
2  tohto článku, a to v čase a za podmienok uvedených v tejto zmluve.      

2) Účinkovanie bude realizované za nasledovných podmienok: 

a) miesto konania: Spoločenský dom Topoľčany 

b) čas konania (dátum, hodina): 06. 02. 2020 o 17.00 hod.  

c) názov podujatia, programu: Spievankovo  

d) dĺžka vystúpenia: 60 min. 

e) ďalšie dohodnuté podmienky: cena je vrátane dopravy.   
 

 

 
Čl. III.  

Podmienky zmluvy 
1) Usporiadateľ  sa zaväzuje: 

a) dodržiavať všetky podmienky stanovené touto zmluvou 

b) uhradiť poplatky podľa platného právneho stavu (SOZA, .). 

c) zabezpečiť účinkujúcim prístup do sály od 14.30 hod.  

d) zabezpečiť predpredaj vstupeniek cez www.kulturato.sk. Kapacita sály je 294 miest z toho 292 štandardných 
sedadiel + 2 miesta pre ZŤP. 

 

2)     Účinkujúci sa zaväzuje 

a) uskutočniť vystúpenie za podmienok stanovených v tejto zmluve, 

b) poskytnúť usporiadateľovi potrebnú súčinnosť za účelom dosiahnutia úspešného priebehu 



 

 

účinkovania. 
 

Čl. IV.  
Ďalšie podmienky zmluvy 

1) Zmluvné strany sa dohodli na týchto ďalších podmienkach:  

a) v šatni a na WC bude k dispozícii mydlo a ostatné hygienické potreby  

b) usporiadateľ zabezpečí 2 dobrovoľníkov, ktorí budú účinkujúcim k dispozícii pred a počas koncertu 

c) usporiadateľ zabezpečí, aby od 14.30 hod. bol k dispozícii technik (zabezpečí nasvietenie sály).  
 

2) Usporiadateľ si týmto vyhradzuje právo použiť obrazové alebo zvukové záznamy diela pre potreby dokumentácie 
činnosti alebo propagácie (max. zostrih môže mať dľžku 7 min.) 

 
Čl. V.  

Odmena za vytvorenie diela 
1)   Cena vstupenky je jednotná od 1. roku života človeka/dieťaťa: 12 EUR. 
 

2)   Odmena za účinkovanie sa dohodla na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a na    
       základe zákona 18/1996 Z. z. o cenách. Vstupné vybrané za uvedené predstavenie sa po   
       odčítaní povinných odvodov podľa bodu 1. článku III. a nákladov súvisiacich  
       s online predajom vstupeniek rozdelí pomerom 75 % pre Účinkujúceho a 25% pre Usporiadateľa. 

 

3)       Odmena je splatná:   

a) v prospech účtu účinkujúceho do 7 dní od uskutočnenia podujatia.  
 

     Čl. VI. 
Neplnenie  zmluvy 

1) Ak usporiadateľ hrubo poruší podmienky dohodnuté touto zmluvou, je povinný uhradiť účinkujúcemu bez 
zbytočného odkladu preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou na dohodnuté vystúpenie a taktiež 100 % 
dohodnutej ceny - z celej kapacity sály. 

2) Ak sa vystúpenie neuskutoční z dôvodov na strane účinkujúceho, je tento povinný uhradiť usporiadateľovi 
preukázanú škodu, vzniknutú v súvislosti s prípravou vystúpenia a taktiež 100 % ušlého zisku objednávateľa zo 
vstupného. 

3) Výnimku z oboch predošlých odsekov tvorí len objektívna okolnosť na jednej či druhej strane (živelná pohroma, 
epidémia, úraz, havária, choroba atď.), v dôsledku ktorej sa možno zbaviť zodpovednosti za spôsobenú škodu. 
Takúto okolnosť je však jedna zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. 

  
Článok VII.  

Záverečné ustanovenia 

1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania zmluvných strán a  účinnosť nasledujúcim dňom 
po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle usporiadateľa. Odstúpiť od tejto zmluvy je možné len po dohode 
oboch strán v primeranej lehote pred časom konania vystúpenia. 

2) Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky,  

3) Meniť, dopĺňať alebo zrušiť túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4) Pre platnosť dodatkov k  tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom rozsahu. 

5) K návrhom dodatkov tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu 
dodatku druhej strane. Po túto istú lehotu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode 
o zmene dodatku k zmluve, oprávňuje to obe zmluvné strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd alebo 
rozhodcovský súd o rozhodnutie.     

6) Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

7) Zmluva ja vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

8) Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu 
porozumeli, že túto zmluvu dobrovoľne, bez nátlaku, nie v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok uzatvárajú a 
že znenie tejto zmluvy vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 

 
V Topoľčanoch, dňa  17.12. 2019    V Bratislave, dňa 18. 12. 2019 
 
Usporiadateľ:       Účinkujúci: 
 
   .......................…………………….    ............................................. 

 Mestské kultúrne stredisko Topoľčany,                                                      Tonada, s. r. o., 
         PhDr. Katarína Baculáková                Miroslav Čačík                                          
                      riaditeľka                konateľ 
 

 


