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

 
Čl. I. - Zmluvné strany 

 
Správa kultúrnych a športových 
zariadení mesta Trnava 
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan  
Hlavná 17, Trnava 917 71 
Bankové spojenie:  
IBAN:   
IČO: 00598135 DIČ: 2021190963 
IČ DPH: SK202119096 
(ďalej len SkaŠZ) 

Vokálna skupina KRUHY 
V zastúpení:  MgA. Lucia Duchoňová 
Veterná 13, 917 01 Trnava 
Bankové spojenie:  
IBAN:   
IČO: 36092061 
DIČ: 2021542050 
(ďalej len združenie) 

 
Čl. II. - Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je dohoda o vzájomnej spolupráci medzi zmluvnými stranami 
uvedenými v čl. I. tejto zmluvy, pri zabezpečovaní a kompletnom organizovaní podujatia -  
„Medzinárodný a cappella festival ZOOM+“ (ďalej len festival). Program festivalu tvorí prílohu 
č.1 tejto zmluvy. Zmena programu je vyhradená po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán 
v písomnej forme, a bude ďalšou prílohu prílohou tejto zmluvy .  
 

Čl. III. - Termín a miesto podujatia 
 

Festival sa uskutoční 27.9. – 28.9. 2018 v Kine Hviezda, Paulínska ulica,  Trnava. Zmena 
programu je vyhradená po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

 
Čl. IV. - Spolupráca 

 
Združenie: 
a/ zabezpečí dramaturgiu festivalu a účinkujúcich festivalu  podľa programu, ktorý je uvedený 
v prílohe tejto zmluvy 
b/ rieši zmluvné i finančné náležitosti súvisiace s účinkujúcimi  
c/ zabezpečí podujatie po technickej stránke na svoje náklady (ozvučenie, osvetlenie,  
pomocný personál) 
d/ zisk zo vstupného použije na náklady súvisiace s organizáciou festivalu 
e) zabezpečiť podklady pre spracovanie hromadnej licenčnej zmluvy so SOZA a uhradí 
honoráre SOZA. 
Správa kultúrnych a športových zariadení /SKaŠZ/: 
a/ zabezpečí prenájom priestorov Kina Hviezda na festival  
b/ zabezpečí plochy na propagáciu festivalu - citylight, billboard, plagáty a na sociálnych 
sieťach, webstránke mesta, v Novinkách z radnice. 
c/ zabezpečí „oznamovaciu povinnosť“ na MsÚ. 
d/ zabezpečí grafický design a výrobu propagačných materiálov   
e/ zabezpečí propagáciu prostredníctvom sociálnych sietí, na sieti Facebook „Mesto Trnava“ 
a „Zaži v Trnave 

 
Čl. V. - Cena a platobné podmienky 

 
Správa kultúrnych a športových zariadení  /SKaŠZ/ na základe tejto zmluvy uhradí združeniu 
za realizáciu predmetu tejto zmluvy  uvedenom v čl.II. finančnú čiastku 8 660 eur, slovom 
osemtisícšesťstošesťdesiat eur. nasledovným spôsobom: 



Finančné prostriedky vo výške 7 000 eur budú poukázané na základe tejto zmluvy na účet 
združenia v termíne do 25. septembra 2018 a zvyšných 1 660 eur na základe tejto zmluvy a  
faktúry po ukončení festivalu.  
 

Čl. VI. - 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. VII. - Záverečné ustanovenia 

 
a/ Od tejto zmluvy môže každá zmluvná 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 alebo faxom, a vzápätí aj písomne. 
Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 349 a následne Obchodného zákonníka. 
V prípade, že podujatie nebude zrealizované je združenie povinné obratom vrátiť finančné 
prostriedky v plnej výške späť na účet Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava. 
 
b/ Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na obsahu tejto zmluvy, čo potvrdzujú svojím 
podpisom. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán. Táto zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych 
a športových zariadení mesta Trnava, ktorým je internetová stránka Správy kultúrnych 
a športových zariadení mesta  Trnava. 
Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých Správa kultúrnych a športových 
zariadení  obdrží dva a združenie jeden exemplár. 
 
V Trnave, dňa: 18.9.2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
......................................................                    ..........................................................          
MgA. Lucia Duchoňová                                   Ing. Martin Turčan 
 Vokálna skupina KRUHY                        Správa kultúrnych a športových zariadení  
                                                                                          mesta Trnava 


