
     Zmluva o spoluorganizovaní kultúrneho podujatia 

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

              v platnom znení medzi zmluvnými stranami 

 

 

 

zmluvné strany: 

1. Obchodné meno:  Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Topoľčany  

v zastúpení:   Mgr. Zuzana Ličková, riaditeľka 

sídlo:     Gagarinova , 955 01  Topoľčany 

IČO:    42120420 

DIČ:    2022742172 

bankové spojenie:                  Všeobecná úverová banka, a. s.  

IBAN:                                            SK07 0200 0000 0026 8378 4957 

BIC:     SUBASKBX 

(Ďalej len „zmluvná strana 1“) 

 

 

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. 

číslo účtu:   1131192/0200 

IBAN:    SK36 0200 0000 0000 0113 1192 

BIC:    SUBASKBX 

(ďalej len „zmluvná strana 2“) 

 

 

 

 

              Čl. I 

                    Predmet zmluvy 

 

1. Na základe tejto zmluvy sa zmluvná strana 1 zaväzuje zabezpečiť pre zmluvnú stranu 2 

   uskutočnenie divadelného predstavenia „10:1“. 

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

      Topoľčany 

      Deň konania: 18. 03. 2020  

      Počet predstavení: 2 

      Čas konania: 08.00 hod., 10.00 hod.  

      Dĺžka predstavenia: 60 min. 

 

2.  Počas podujatia sa zmluvná strana 1 zaväzuje užívať priestory, ktoré poskytla zmluvná 

      strana 2 len na dohodnutý účel. 

 

3. Predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečenie dopravy na miesto predmetu plnenia. 



Zmluvne strany sa týmto dohodli, že dopravu na miesto plnenia si zabezpečí zmluvná 

strana 1 vlastnými dopravnými prostriedkami. 

 

   

     Čl. II 

       Cena a platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za odohratý program vo výške  

650,- €, slovom: šesťstopäťdesiat eur 

 

2. Zmluvná strana 2 sa zväzuje dohodnutú cenu zaplatiť do sedem (7) dní po uskutočnení 

podujatia a to bezhotovostným prevodom na č. účtu zmluvnej strany. 

 

 

Čl. III 

                                    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.), zmluvná strana 1 sa zaväzuje o tejto 

skutočnosti MsKS Topoľčany 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. IV 

           Záverečné ustanovenia 

 

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

písomne vo forme dodatkov. 

 

2. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise, z ktorých každý má právnu silu originálu. 

 

3. 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. 

 



4. Zmluva nadobúda platnosť dňom obojstranného podpísania a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany 2. 

 

5. 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 Topoľčanoch, dňa 02. 03. 2020                 V Topoľčanoch, dňa 02. 03. 2020  

 

 

 

  

     zmluvná strana 1:     zmluvná strana 2: 

Súkromné konzervatórium                                    Mestské kultúrne stredisko Topoľčany 

Dezidera Kardoša Topoľčany           PhDr. Katarína Baculáková 

    Mgr. Zuzana Ličkov                           riaditeľka  

             riaditeľka  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


