
 

 

Z M L U V A 

o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej 

republiky (ďalej len zmluva) 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

          Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava /SKaŠZ/ 

          Adresa: Hlavná 17,  917 01  Trnava 

          v zastúpení riaditeľom:  Ing. Martin Turčan 

          Bankové spojenie: 

          IBAN:  

          IČO : 00 598 135 

          DIČ : 2021190963 

          IČ DPH : SK2021190963 

          /ďalej len SKaŠZ/ 

a 

Divadlo Jána Palárika 

Adresa:  Trojičné nám.2, 917 01  Trnava  

v zastúpení: Emil Nedielka, riaditeľ 

Bankové spojenie:  

IBAN:     

IČO:00228681  
DIČ: 2021133609 

/ďalej len divadlo/ 

      

Čl. II. 

Predmet zmluvy  

Predmetom zmluvy je spolupráca pri realizácii divadelného predstavenia „RAPPER“ 

v podaní Divadelního spolku Frída z Brna.   

 

Čl. III. 

Termín a miesto konania  

Divadelné predstavenie sa bude konať v piatok 10.11. 2017 o 19.00 h v Divadle Jána 

Palárika, Trojičné námestie č. 2, Trnava /veľká sála/.  Príprava scény od 15.00 h. 

 

Čl. IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Správa kultúrnych a športovýh zariadení mesta Trnava sa zaväzuje: 

 zabezpečí divadelné predstavenie  

 zabezpečí výrobu propagačných materiálov – plagáty A2, A4, bilboard, citylight  

 zabezpečí propagáciu  

 uhradí poplatky LITA, a iné vyplývajúce zo zmlúv s účinkujúcimi 

 zabezpečí oznamovaciu povinnosť akcie na Mestskom úrade v Trnave 

a parkovanie na Divadelnej ulici 

 oboznámi účinkujúcich s povinnosťou dodržiavať všetky bezpečnostné  

predpisy a predpisy o ochrane pred požiarmi platné pre priestory DJP 

      

 

2. Divadlo Jána Palárika sa zaväzuje: 

 propagovať akciu uvedenú v čl. II. tejto zmluvy na vývesnej ploche pred divadlom, na 

web stránke divadla a FB 



 

 

 poskytne priestory na realizáciu divadelného predstavenia a zabezpečí ich technickú 

realizáciu a služby s tým súvisiace podľa vopred predložených 

technických požiadaviek účinkujúcich, ktoré budú prekonzultované s vedúcim 

umelecko-technickej prevádzky DJP 

 zabezpečí predpredaj vstupeniek v pokladni divadla                    

 

Čl. V. 

Osobitné ustanvenia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že príjem z predaných vstupeniek za divadelné predstavenie si 

zmluvné strany rozdelia takto:50 % divadlo a 50 % SKaŠZ. SKaŠZ po realzácii akcie, 

pošle DJP faktúru na základe ktorej zašle DJP na účet SKaŠZ 50% z tržby za predané 

vstupenky 

       

Čl. VI. 

Odstúpenie od zmluvy 

Od tejto zmluvy môže každá strana odstúpiť len v osobitne odôvodnených prípadoch /úradný 

zákaz, živelná pohroma, choroba, a pod./ 

Dôvody odstúpenia je každá zmluvná strana povinná bez zbytočného odkladu oznámiť 

telefonicky, faxom, e-mailom a aj písomne.  

Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 349 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

Čl. VII. 

Rozhodcovská doložka 

Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, 

vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené v rozhodcovskom konaní 

pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa 

jeho základných vnútorných predpisov a zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. 

Zmluvné strany budú rozhodcovským rozhodnutím tohto súdu viazané a dobrovoľne sa mu 

podrobia.   

 

Čl. VIII. 

Záverečné ustanovenia 

Na vzťahy medzi  zmluvnými  stranami  neupravené touto zmluvou sa  vzťahujú  príslušné 

ustanovenia Obchodného  zákonníka a  ostatné všeobecne  záväzné predpisy  platné 

v Slovenskej republike. 

Meniť alebo  dopĺňať  text  tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých 

v celom  rozsahu  a podpísaných  oprávnenými  zástupcami  oboch zmluvných strán. 

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dva rovnopisy. 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania  oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a  športových 

zariadení mesta Trnava ( www.skasz.trnava.sk ). 

 

 

Zmluva bola zverejnená dňa :  6.10.2017  .......................... 

 

V Trnave dňa  6.10.2017   ................ 

 

 

 

 

 

.....................................................  ....................................................... 

       

          Ing. Martin Turčan                                           Emil Nedielka 

          riaditeľ SKaŠZ                                       riaditeľ DJP 

http://www.skasz.trnava.sk/

