
Zmluva o spolupráci  
     uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
          medzi zmluvnými stranami 
 
Zmluvné strany: 
 
1. Názov:           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 1“) 
 
a 
 
2. Názov:      TOP production SK, s.r.o. 
V zastúpení:                 Ing. Ľuboš Ďurina 
sídlo:                           Stummerova 6, 955 01 Topoľčany 
IČO:       50855484 
DIČ:                                          2120533261 
bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka a. s. 
číslo účtu:      3892412951/0200 
IBAN:                                       SK91 0200 0000 0038 9241 2951 
(ďalej len „zmluvná strana 2“) 
 
              

Čl. I 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany touto zmluvou upravujú svoje vzájomné práva a povinnosti pri 
spolupráci zmluvných strán a zaväzujú sa postupovať pri spolupráci v súlade s touto 
zmluvou a dodržiavať všetky práva a povinnosti stanovené touto zmluvou. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní kultúrno-
spoločenského podujatia: Vianočný benefičný koncert, ktoré sa uskutoční v termíne 
21.12.2020 o 17.00 hod. v prevádzke zmluvnej strany 1 – Spoločenský dom, Nám. Ľ 

Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany. 
3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú v termíne 21.12.2020  od 15.00 do 19.00 h. 

 
 

Čl. II 
Povinnosti zmluvných strán 

1. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje poskytnúť: 
 - priestory Spoločenského domu a súčinnosť pri organizácii podujatia  
 
 

2. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje užívať priestory, ktoré poskytla zmluvná strana 1 len na  

dohodnutý účel. 
3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje zabezpečiť a zároveň zodpovedá za : 



 - kompletnú realizáciu podujatia  
 - bezpečnosť na akcii službou na vstupe a v sále  
 - zdravotnú službu 
 - požiarnu hliadku 
  
     

Čl. III 
Peňažné plnenie 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri organizovaní kultúrneho podujatia si nebudú 

vzájomne poskytovať žiadne peňažné plnenia. 
2. Toto sa nevzťahuje na škody, ktoré vniknú počas akcie na majetku zmluvnej strany 1. 

 
Čl. IV 

Ukončenie zmluvy 
1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy zaslaním písomného 

oznámenia o odstúpení. V tomto prípade ani jedna zo zmluvných strán nemá nárok na 

náhradu škody. 
2. 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. 
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. 

Občianskeho zákonníka a právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. 
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

zmluvnej strany 1.  
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 01.12.2020 
 
  
 
 
 
.......................................................                              ....................................................... 
          zmluvná strana 2 :                                zmluvná strana 1: 
           Ing. Ľuboš Ďurina                PhDr. Katarína Baculáková 
    TOP production SK, s.r.o.                                              riaditeľka MsKS Topoľčany 


