
Zmluva o spoluorganizovaní výchovného koncertu 

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

  v platnom znení medzi zmluvnými stranami 

 

 

Zmluvné strany:  

 

Obchodné meno: Umelecká agentúra Amos 

   Občianske združenie 

V zastúpení:   Ing. Oliver Šipkovský 

Sídlo:    Okružná 12, 974 04 Banská Bystrica 

IČO:    42318513 

DIČ:    2024146124 

Bankové spojenie:  FIO Banka 

IBAN:   SK76 8330 0000 0022 0096 3548 

Kontaktná osoba:  Ing. Oliver Šipkovský 

(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 „odberateľ“) 

 

 

Čl. I.  

Predmet zmluvy  

 

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

      podujatie   

      – Klub 27 a to za dodržania týchto konkrétnych podmienok:  

      Názov podujatia: Klub 27 

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

      Topoľčany 

      Deň konania: 17. 03. 2020  

      Počet predstavení: 3 

      Čas konania: 08.00 hod., 09.30 hod., 10.45 hod.  

      Dĺžka predstavenia: 60 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.  

 



 

Čl. II. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ zabezpečí: 

 - program s náležitou profesionalitou, kvalitou, v termíne a rozsahu, ktorý bol určený     

              v Čl. I., bod 1.  

 - dôsledné dodržanie dohody s odberateľom 

 - účinkujúci sa dostavia na miesto realizácie včas a na vlastné náklady 

 - potrebnú techniku na uskutočnenie podujatia  

 

2. Odberateľ zabezpečí:  

 - organizačnú pomoc pri podujatí  

 - technika  

 - osvetlenie sály a javiska  

 - plátno na premietanie video produkcie 

 

Čl. 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 2 tohto článku.  

 

2.   Vstupné vybrané za uvedené podujatie sa rozdelí pomerom: 30% pre odberateľa a 70% pre   

      dodávateľa. Suma za predstavenie: 3€ (3 KP) za žiaka.  

      Uvedenú sumu je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi jednorazovo     

      prevodom na účet, a to do piatich dní po uskutočnení vyúčtovania podujatia bez fakturácie. 

 

            Čl. IV 

                                               Výpoveď a odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že nemajú záujem na zániku záväzkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy pred uplynutím dodacej lehoty. 

 

2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak druhá strana hrubým 

spôsobom poruší záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. V tomto prípade ani jedna zo 

zmluvných strán nemá nárok na náhradu škody. 

 

3. V prípade, ak sa účinkujúci nebudú môcť zúčastniť na podujatí zo závažných 

odôvodnených dôvodov (choroba, úraz a pod.), odberateľ sa zaväzuje o tejto skutočnosti 

odberateľa ihneď informovať. 

 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za porušenie záväzkov vyplývajúcich  z tejto 

zmluvy, ktoré sú spôsobené v dôsledku nepredvídateľnej  udalosti alebo zásahom vyššej 

moci (napr. prírodná katastrofa, epidémia, dopravná nehoda, meškanie alebo zrušenie 

akejkoľvek dopravy a pod.)  V tomto prípade budú zmluvné strany hľadať nový termín 

podujatia. V prípade, že zmluvné strany nenájdu nový termín podujatia, majú obe zmluvné 

strany právo odstúpiť od zmluvy bez nároku na náhradu škody. 

 

             



        Čl. V 

                  Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe vzájomnej dohody 

písomne vo forme dodatkov. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo 

zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise, z ktorých každý má právnu silu originálu. 

 

2. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, všetky otázky neupravené touto zmluvou sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Autorského zákona a právnym 

poriadkom platným na území Slovenskej  republiky. 

 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni jej zverejnenia na webovej stránke odberateľa. 

 

4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že s ním súhlasia 

a že zmluva bola uzatvorená podľa ich slobodnej vôle, zrozumiteľne a vážne, nebola 

uzatvorená v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

 

V Banskej Bystrici: 28. 02. 2020   V Topoľčanoch: 27. 02. 2020 

 

 

Dodávateľ: .................................                   Odberateľ: ................................ 

Ing. Oliver Šipkovský     PhDr. Katarína Baculáková  

predseda združenia      riaditeľka MsKS Topoľčany  

 


