
 

 

ZMLUVA 
 
Dodávateľ 
Občianske združenie Slíže pre radosť                             
Lehota 109                                                                          
951 36 Lehota                                                                                                                                             
IČO: 50427270                                                                    
IBAN:  
 

Usporiadateľ 
Správa kultúrnych a športových zariadení  

mesta Trnava 

Hlavná 17 

917 01  Trnava 

Bankové spojenie:  

IBAN:   

IČO: 00598135   DIČ: 2021190963 

IČ DPH: SK2021190963 

 

                                                                               Predmet zmluvy 
Predmetom zmluvy je organizačné zabezpečenie hudobnej produkcie skupiny Horkýže Slíže v Trnave dňa 

8. 9. 2018 o 19:30. 
Povinnosti usporiadateľa 

Zabezpečiť: 
priestory na podujatie (pódium, šatňu pre účinkujúcich) 
nástupy potrebných pracovníkov tak, aby boli prítomní pri úprave pódia a  technických skúškach programu 
catering Horkýže Slíže (7 osôb):  4l Coca Coly alebo Pepsi Coly, 3 x 1,5l neperlivej vody, občerstvenie pre 

8 osôb (obložené misy  alebo teplé jedlo)  
4 ľudí na vykladanie aparátu  pri príchode kapely a  po skončení koncertu 
strážené parkovacie miesto na mieste koncertu 
technické podmienky: viď príloha 
 
                                                                           Povinnosti dodávateľa 
Zabezpečiť: 
vystúpenie skupiny Horkýže Slíže - cca 60 min. 
príchod účinkujúcich na zvukovú skúšku v dohodnutom termíne. 

 
Finančné podmienky 

Usporiadateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi faktúru za vykonanú službu vo výške 5500,- EUR. Prvá zá-

lohová faktúra (1000 EUR) bude vyplatená prevodom na účet dodávateľa do 31. 5. 2018 a druhá zálohová 

faktúra (4500,- EUR) bude vyplatená prevodom na účet dodávateľa do 7. 9. 2018. Za dátum úhrady sa po-

važuje dátum pripísania sumy na účet dodávateľa.  
Za finančné vyrovnanie je zodpovedný a  na koncerte bude prítomný: Terézia Krupčíková. 

 
Sankcie 

V prípade, že dodávateľ odstúpi od zmluvy v  čase po začatí mediálnej kampane (2 mesiace a  menej pred 

vystúpením), a  to bez riadne doložených dôvodov (choroba, zranenie, úmrtie v  rodine a  pod.), je povinný 

uhradiť usporiadateľovi všetky do toho času preukázateľné náklady týkajúce sa prípravy koncertu. 
V  prípade, že usporiadateľ odstúpi od zmluvy po jej podpísaní, uhradí dodávateľovi finančnú čiastku 

5500,- EUR. (po vyplatení zálohy 4500 EUR). V  prípade porušenia alebo zrušenia podmienok tejto 

zmluvy z  dôvodov stojacich mimo zmluvných strán, zmluvné strany sa dohodli, že si nebudú robiť nároky 

na úhradu škody. 
 

Záverečné ustanovenia 

https://maps.google.com/?q=Hlavn%2525C3%2525A1+17+%25250D%25250A+917+01%2525C2%2525A0+Trnava&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hlavn%2525C3%2525A1+17+%25250D%25250A+917+01%2525C2%2525A0+Trnava&entry=gmail&source=g


 

 

Túto zmluvu možno zrušiť len so súhlasom oboch zmluvných strán písomnou formou (len pre mimoriadne 

udalosti). 
Prípadné doriešenie detailov pri zabezpečovaní podujatia (technického a  produkčného charakteru) bude za 

dodávateľa riešiť Marek Viršík a  za usporiadateľa: Juraj Adam 
O  všetkých zmenách a  dodatkoch sa budú obe zmluvné strany okamžite písomne informovať. 
Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. 
Táto zmluva je vyhotovená v  2 exemplároch, z  ktorých 1 ks obdrží dodávateľ a  1 ks usporiadateľ. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluva bola zverejnená dňa 9.5.2018 

 
V  Nitre dňa  1. 5. 2018 
 

          
……………………….                     ….………………………. 
   Slíže pre Radosť                                                                                                 Ing. Martin Turčan, riaditeľ                           


