
 

 

                                               Z M L U V A 

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

 

 

 

Čl. I.  

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

          Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

          Hlavná 17,  917 01  Trnava 

          v zastúpení riaditeľom  Ing. Martinom Turčanom 

          bankové spojenie:  

          IČO : 00 598 135 

          DIČ : 2021190963 

          IČ pre DPH : SK2021190963 

          www.sprava.trnava.sk 

/ďalej len objednávateľ/ 

 

a 

 

2. Vykonávateľ 

Bemykey Music s.r.o.,  

Juraja Fándlyho 3557/32,  

917 01 Trnava,  

V zastúpení Mgr. art. Michalom Bugalom 

IČO: 47344652,  

IČ DPH: SK2023830380,  

Bank. spojenie:  

Č.ú.:  

/ďalej len vykonávateľ/ 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy  

 

Predmetom zmluvy je dohoda o vzájomnej spolupráci medzi zmluvnými stranami 

uvedenými v čl. I. tejto zmluvy, pri zabezpečení dramaturgie a realizácie časti 

programu podujatia Trnavský jazzyk 2018 ďalej len festival/. 

 

 

Čl. III. 

Termín a miesto konania koncertov 

 

V rámci festivalu zabezpečí vykonávateľ  koncert 3. augusta 2018 od 21.00 h do 

22.30h v Mestskom amfiteátri v Trnave. Miesto koncertu sa môže po dohode 

vykonávateľa s objednávateľom zmeniť. 

 

 

 



 

 

 

Čl. IV. 

Vzájomná spolupráca 

 

Vykonávateľ zabezpečí: 

 zabezpečenie vystúpenia kapely Avishai Cohen "1970" 

 zmluvne zabezpečí a finančne vyplatí účinkujúcich vrátane všetkých 

povinných poplatkov vyplývajúcich z daňových zákonov SR 

 

Objednávateľ zabezpečí: 

 technické požiadavky na uskutočnenie koncertov 

 grafické spracovanie, tlač propagačných materiálov 

 uhradí poplatky SOZA 

 zabezpečí prenájom priestorov 

 zabezpečí propagáciu festivalu prostredníctvom mediálnych partnerov 

 propagáciu po vlastných médiálnych kanáloch 

 

Čl. V. 

Cena 

 

Objednávateľ na základe vzájomnej dohody poukáže vykonávateľovi finančnú čiastku 

vo výške  15 000 eur,  slovom:  pätnásť tisíc eur + dph, t.j. 18 000 eur, slovom 

osemnásťtisíc eur. 

Finančná čiastka vo výške 100% t.j. 15 000  eur + dph bude vyplatená nasledovným 

spôsobom: 

90% t.j. 13 500  eur, slovom: trinásťtisícpäťsto eur + dph, t.j. 16 200 eur, slovom: 

šestnásťtisícdvesto eur budú poukázané na základe preddavkovej faktúry v termíne do 

29.06.2018 

Zvyšných 10 %  t.j. 1 500 EUR, slovom tisícpäťsto eur + dph, t.j.  1 800 eur, slovom: 

tisícosemsto eur, na základe vyúčtovacej faktúry, bude uhradených v termíne do 

03.08.2018.  

 

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 troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden rovnopis 

obdrží zhotoviteľ.  

 

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 :  .26.6.2018   ..................... 

 

 

V Trnave dňa 26.6.2018 

 

 

 

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

 objednávateľ     vykonávateľ 

     Ing. Martin Turčan                           Mgr. art. Michal Bugala 

 

 

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

