
Zmluva o spolupráci  
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2./úplného znenia Obchodného zákonníka   

(ďalej len „OZ“) 

 

 

I.  

Zmluvné strany  

 

Obchodné meno: Silné reči o.z. 

V zastúpení:   Ján Gordulič - konateľ 

Sídlo:    Mestská 2, 831 03 Bratislava 

IČO:    42448131 

DIČ:    2120196804 

Bankové spojenie:  Tatra Banka 

IBAN:   SK90 1100 0000 0029 4103 6071 

Kontaktná osoba:  Katarína Valentová 

 (ďalej len „dodávateľ“) 

 

a 

 

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 „odberataľ“/ 

 

 

II.  

Predmet zmluvy  

 

1. Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa kultúrne   

    podujatie – Silné reči stand-up comedy show a to za dodržania týchto konkrétnych    

    podmienok:  

    Názov podujatia: Silné reči  

    Miesto konania: Spoločenský dom Topoľčany, Námestie Ľudovíta Štúra 2357/2,    

    Topoľčany 

    Deň konania: 23. 11. 2020  

    Čas: 19.00 hod. (príchod o 18.00 hod.) 

    Počet predstavení: 1 

    Dĺžka predstavenia: 100 min.  

 

2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za uskutočnené podujatie cenu určenú  

    dohodou, podľa ustanovení tejto zmluvy, ako aj dodržať ďalšie podmienky v nej uvedené.  

 

 

 

 



III.  

Cena, vstupenky, predaj a platobné podmienky   

 

1. Odberateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi za uskutočnenie predstavenia sumu    

    vyplývajúcu z vybraného vstupného, a to za podmienok určených v bode 3 tohto článku.  

 

2. Dodávateľ a odberateľ sa dohodli na počte vstupeniek daných do predaja a výške  

    vstupného vyberaného za predstavenie nasledovne:  

    počet vstupeniek daných do predaja: 292 ks štandardných sedadiel + 2 miesta pre ZŤP.                  

    Cena vstupenky je stanovená na 13 €/osoba.  

    Predaj vstupeniek v pokladni Spoločenského domu Topoľčany a online predaj, zabezpečí    

    odberateľ. Platnú vstupenku musí mať každý návštevník podujatia. Podujatie nie je určené  

    pre osoby mladšie ako 15 rokov.  

 

3. Celkové vstupné vybrané za uvedené podujatie sa rozdelí po odčítaní nákladov, súvisiacich   

    s online predajom vstupeniek, pomerom: 20% pre odberateľa a 80% pre dodávateľa.   

    Uvedenú sumu je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi jednorazovo prevodom na účet,   

    na základe vystavenej faktúry, ktorej podkladom bude vyúčtovanie.  

 

4. Vyúčtovanie predaných vstupeniek sa uskutoční po predstavení, za prítomnosti  

    zodpovedných zástupcov dodávateľa a odberateľa.  

 

IV. 

Práva a povinnosti odberateľa 

 

1. Zabezpečiť technické požiadavky: 

-  ozvučenie hovoreného slova. Dodavateľ si prinesie vlastný káblový mikrofón    

 s fatomovým napajaním a stojan na mikrofón. Odberateľ je povinný zabezpečiť jeden  

 náhradny káblový mikrofon. 

- osvetlenie – základné divadelne osvetlenie 

 

2. Na podujatie je odberateľ povinný zabezpečiť dostatočný počet usporiadateľov (uvádzačky,    

    šatne, a pod.).  

    Kontakt na technika odberateľa: p. Jambor – 0911 131 592, p. Šujan – 0948 362 822 

 

3. K uskutočneniu predstavenia je odberateľ povinný zabezpečiť predaj vstupeniek v pokladni    

    Mestského kultúrneho strediska Topoľčany a online.  

 

4. Odberateľ zabezpečí na svoje náklady výlep plagátov, týkajúcich sa predmetného podujatia    

    v mieste konania, na obvyklých miestach a v dostatočnom predstihu.  

 

5. Odberateľ zabezpečí reklamu v dostupných elektronických médiách (webové sídlo  

    odberateľa, Mesta Topoľčany, oficiálne facebookové stránky, led obrazovka, mestský  

    rozhlas). 

V. 

Práva a povinnosti dodávateľa 

 

1. Dodávateľ je povinný dodať kompletné predstavenie v zodpovedajúcej kvalite a rozsahu.  

 

2. Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady ubytovanie pre účinkujúcich, prepravu účinkujúcich.  

 

3. Dodávateľ dodá odberateľovi propagačný materiál – na webové sídla a facebook, a vizuál 

na LED obrazovku v rozlíšení: 1200 x 440 px, vo formáte: JPG, PNG, TIFF.  



VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

 

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sú zmluvné strany oprávnené 

od zmluvy odstúpiť. 

 

2. Ak dodávateľ odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinný zaplatiť odberateľovi 

v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho strane 

v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podľa tejto zmluvy voči dodávateľovi a tretím 

osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy podujatia, max. však do výšky 100 €.  

 

3. Ak odberateľ odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinný zaplatiť dodávateľovi 

v celom rozsahu všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli na jeho strane 

v dôsledku riadneho plnenia si záväzkov podľa tejto zmluvy voči odberateľovi a tretím 

osobám v súvislosti so zabezpečením prípravy podujatia, max. však do výšky 100 €. 

 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania zmluvných strán 

a  účinnosť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle 

odberateľa, pritom jej zmeny a doplnky možno vykonať len na základe vzájomnej dohody 

dodávateľa a odberateľa, a to písomne vo forme dodatkov.  

 

5. Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle odberateľa                 

v zmysle zákona 546/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní 

dostane každá zmluvná strana po jednom výtlačku. 

 

7. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 

prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení na znak 

súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Bratislave, dňa                      V Topoľčanoch, dňa:  

Dodávateľ:                      Odberateľ:  

 

 

 

…………………………………....                     ...................……………………. 

                                                                                       Mestské kultúrne stredisko Topoľčany,                                        

                  Ján Gordulič                                                          PhDr. Katarína Baculáková                                               

                       konateľ                                                                            riaditeľka  

 

 
 


