
Zmluva o spolupráci pri realizácii koncertného programu uzatvorená  

podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení medzi zmluvnými stranami 
 

 

zmluvné strany: 

 

1. Obchodné meno:   Ľubomír Pukša RONDO 

v zastúpení:    Ľubomír Pukša 

sídlo:                          Kyjevská 13, 934 05 Levice 

IČO:     34 283 854 

DIČ:     1030447814 

Bankové spojenie:   ČSOB a. s. 

IBAN:    SK79 7500 0000 0040 1098 7812 

BIC:    CEKOSKBX 

(ďalej len „dodávateľ“) 

a 

 

2. 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. 

IBAN:    SK36 0200 0000 0000 0113 1192 

BIC:    SUBASKBX 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Na základe tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť uskutočnenie koncertného 

programu:  

  Názov predstavenia: Kalinka 2020 

  Miesto konania: Spoločenský dom -  Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 

      Nám. Ľ. Štúra  2357, Topoľčany 

 Termín a čas konania: 3.3.2020 o 19.00 h 

    

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ zaistí na svoje náklady všetky podmienky nutné k bezchybnému 

uskutočneniu  koncertu vrátane uhradenia platov či iných druhov odmien vlastnému 

technickému, organizačnému a pomocnému personálu, ako i ostatných nákladov s tým 

spojených.  

 

2. Objednávateľ na svoj náklad zabezpečí:  

       technické požiadavky podľa vzájomnej dohody, a to najmä:  

       - na pódiu elektrické pripojenie 32A 



       - k dispozícii obsluhujúceho technika 

       - parkovanie pre technikov a účinkujúcich 

       - šatne pre účinkujúcich 

       - prístup na nakladaciu rampu 

       - obsluha na kontrolu vstupeniek a šatňu pre návštevníkov 

 

3. Na predstavenie je objednávateľ povinný zabezpečiť dostatočný počet usporiadateľov 

(uvádzačky, šatne, a pod.) Kontakt na technika objednávateľa: p. Jambor – 0911 131 592, 

p. Šujan – 0948 362 822 

 

4. K uskutočneniu predstavenia je objednávateľ povinný zabezpečiť predaj vstupeniek 

v pokladni Mestského kultúrneho strediska Topoľčany a online predaj.  

 

5. Objednávateľ zabezpečí na svoje náklady výlep plagátov dodaných podľa dohody 

dodávateľom, týkajúcich sa predmetného podujatia v mieste konania, na obvyklých 

miestach a v dostatočnom predstihu.  

 

6. Objednávateľ zabezpečí reklamu v dostupných elektronických médiách (webové sídlo 

objednávateľa, Mesta Topoľčany, oficiálne facebookové stránky, led obrazovka, miestny 

rozhlas). 

 

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

 

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

dopravu techniky.  

 

9. Dodávateľ dodá objednávateľovi propagačný materiál – plagáty vo formáte A3 – 30 ks, 

propagačný materiál na webové sídla a Facebook, a vizuál na LED obrazovku v rozlíšení: 

1200 x 440 px, vo formáte: JPG, PNG, TIFF.  

 

10. Dodávateľ zabezpečí na svoje náklady zvukovú aparatúru a ozvučenie celého podujatia, 

vrátane dopravy.  

 

Čl. III 

Cena, vstupenky, predaj a platobné podmienky 

 

1. Dodávateľ a objednávateľ sa dohodli na počte vstupeniek daných do predaja a výške 

vstupného vyberaného za predstavenie nasledovne: počet vstupeniek daných do predaja je 

292 ks štandardných sedadiel a 2 ks určené pre ZŤP. Cena vstupenky je stanovená na 10 € 

(slovom desať euro).  

 

2. Náklady na LITA, SOZA, prípadne iné autorské práva, znáša dodávateľ na svoje náklady. 

Dodávateľ znáša na svoje náklady dopravu ako aj technické zabezpečenie vystúpenia. 

Predaj vstupeniek v pokladni Spoločenského domu Topoľčany a online predaj zabezpečí 

objednávateľ. Platnú vstupenku musí mať každý návštevník podujatia.   

 

3. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán si objednávateľ ponechá sumu 600 € 

(slovom šesťsto eur) z tržby za predané vstupenky. Dodávateľovi je objednávateľ povinný 

zaplatiť zvyšnú sumu z tržby na účet dodávateľa uvedený v zmluve do 5 dní po uskutočnení 

vyúčtovania.  



Čl. 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 objednávateľovi 

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 objednávateľ 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 objednávateľovi 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 

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

dohody dodávateľa a objednávateľa a usporiadateľa, a to písomne vo forme dodatkov.  

 

5. Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa 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 Leviciach, dňa 03.02.2020                              V Topoľčanoch, dňa 03.02.2020 

 

 

 

 

___________________________                                          _____________________ 

Ľubomír Pukša RONDO        PhDr. Katarína Baculáková   

  Levice                riaditeľka Mestského kultúrneho 

        strediska Topoľčany                                                                                                                                                       

 

 
  


