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ZMLUVA 
 

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

 
Čl. l. 

Zmluvné strany 

 
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan – riaditeľ 
Hlavná 17, 917 00   Trnava 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO: 00598135      DIČ: 2021190963 
IČC DPH:  SK 202119096  
 (ďalej len „SKaŠZ“) 
 

a 
 
Morning Net, s.r.o. 
V zastúpení: Dušan Drobný - konateľ 
Pod Párovcami 7271/161 
921 01 Piešťany 
IČO: 50 977 181 
DIČ: 2120550300 
IČ DPH: SK 2120550300 
IBAN:  

OR SR Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 42176/T 

 (ďalej len „Morning Net“) 
 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Morning Netu poskytnúť spoluprácu SKaŠZ pri 
organizovaní podujatia „EKOFEST 2019“ vo forme  zabezpečenia vopred dohodnutých 
činností a úloh spojených s riadnou prípravou, priebehom  a propagáciou podujatia 
„EKOFEST 2019“ v  rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok 
SKaŠZ zaplatiť Morning Netu za túto činnosť odplatu podľa článku V. tejto zmluvy.       
 

 
Čl. III. 

Termín, miesto a čas podujatia 
 

Podujatie sa uskutoční  21. júna 2019 v Kine Hviezda a 22. júna 2019 v amfiteátri 
Kamenný mlyn, Kamenná cesta, Trnava. 
Program v Kamennom mlyne sa bude konať v čase od 12.00 do 24.00 hodiny 
a program v kine Hviezda sa bude konať v čase od 8.00 do 13.00 hodiny.  
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Čl. IV. 
Spolupráca 

 
Morning Net zabezpečí: 
a.) Dramaturgiu podujatia  a účinkujúcich podľa programu, ktorý je uvedený v prílohe 
tejto zmluvy. 
b) Bezplatný vstup verejnosti na sprievodné podujatia, ktoré budú tvoriť: verejné 
premietania dokumentárnych filmov, prednášky, besedy, výstavy, workshopy, program 
pre deti a pod. Tieto podujatia sa uskutočnia v Kine Hviezda v Trnave a v hoteli Koliba, 
Kamenný mlyn.  
c) Zmluvné i finančné náležitosti súvisiace s účinkujúcimi a ostatným kompletným 
zabezpečením podujatia .   
d) Zabezpečí podujatie po stránke technickej, spoločenskej, bezpečnostnej a 
hygienickej (ozvučenie, osvetlenie, zdroje elektrickej energie a službu elektrikára, 
vodu, bezpečnostná služba, záchranná zdravotná služba, požiarna služba, pomocný 
personál, mobilné WC, mobiliár, oplotenie, a pod.). Do 24 hodín po skončení podujatia  
„EKOFEST 2019“ Morning Net zabezpečí upratanie areálu, odstránenie a odvoz 
odpadkov, vyčistenie zelených plôch okolo pódia v amfiteátri Kamenný mlyn a vrátenie 
areálu podujatia v primeranom stave s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.   
e) Zisk zo vstupného použije na náklady súvisiace s predmetom zmluvy uvedené 
v článku II. tejto zmluvy.  
f) Zabezpečí propagáciu podujatia  prostredníctvom vlastných mediálnych partnerov, 
prostredníctvom webstránky www.ekofest.sk a prostredníctvom propagačných 
materiálov (citylighty, plagáty, letáky, bannery a pod.). 
g) Na všetkých propagačných materiáloch a na webstránke www.ekofest.sk uvedie 
logo mesta Trnava. Na webstránke www.ekofest.sk zároveň uvedie, že podujatie sa 
realizuje s finančnou podporou mesta Trnava. 
h) Zabezpečí všetky zmluvné a finančné náležitosti so SOZA. 
i) Zodpovednosť za prípadne škody, ktoré vzniknú  pri realizácii podujatia uvedeného 
v čl. II tejto zmluvy zodpovedá Morning Net. 
g) Zabezpečí, aby program účinkujúcich neobsahoval pohoršujúce výrazy a nadávky, 
ktoré nie sú vhodné prezentovať na verejnosti.  
 
 
Správa kultúrnych a športových zariadení: 
a) zabezpečí priestory kina Hviezda a amfiteátra Kamenný mlyn. 
b) zabezpečí propagáciu podujatia na vlastných plochách určených na propagáciu 
podujatí /1-2 ks citylight/, FB mesta Trnava, www.trnava.sk  
c) zabezpečí záber miestnej komunikácie v Kamennom mlyne na Mestskom úrade, 
odbor dopravy a komunálnych služieb. 
d) oznámi podujatie prostredníctvom oznamovacej povinnosti na Mestskom úrade, 
Trhová ul. 3, Trnava.  
e) oznámi akciu Okresnému úradu v Trnave, odbor starostlivosti o životné prostredie 
a požiada o výnimku. 
f) zabezpečí výnimku konania akcie do 24.00 h na meste Trnava. 
g) Sprístupní elektrickú skrinku pri pódiu a možnosť elektrickej energie z budovy 
verejných toaliet – sklad.  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že Morning Net poskytne SKaŠZ spoluprácu v rozsahu 
uvedenom v tomto článku tejto zmluvy len za nasledovné dni v rámci podujatia 
„EKOFEST 2019“ :   22. júna 2019.      

http://www.ekofest.sk/
http://www.ekofest.sk/
http://www.ekofest.sk/
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Čl. V. 
Finančné podmienky  

 
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy je 8750 eur s DPH. SKaŠZ 

na základe  tejto zmluvy vyplatí Morning Netu finančné prostriedky takto: 
- zálohu 7000 eur s DPH z dohodnutej ceny, ktoré budú poukázané na základe 

     zálohovej faktúry najneskôr do 05.06.2019.  
 

- zvyšných 1750 eur s DPH na základe vyúčtovacej faktúry po akcii, pričom lehota 
splatnosti je 14 dní odo dňa doručenia SKaŠZ.   

 
 

2. Morning Net po ukončení akcie predloží SKaŠZ kompletné zúčtovanie akcie Ekofest 
2019, t.j. príjmy aj výdavky /kópie účtovných dokladov/ a to najneskôr do 24.08.2019. 
 

 
 
 

Čl. VI. 
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 ihneď.  Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia § 349 a následne 
Obchodného zákonníka. 
V prípade, že podujatie nebude zrealizované, je Morning Net povinný obratom vrátiť 
finančné prostriedky v plnej výške späť na účet Správy kultúrnych a športových 
zariadení mesta Trnava. 
 
b) Zmluva sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných dodatkov 
podpísaných obomi zmluvnými stranami. 
 
c) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že  v prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu 
alebo sporného nároku sa obe zmluvné strany zaväzujú riešiť ich prednostne cestou 
vzájomnej dohody. Všetky majetkové spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane 
sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie sa budú riešiť cestou príslušného súdu. 
 
d) Právne vzťahy medzi Morning Netom a SKaŠZ vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a právnymi 
normami platnými na území Slovenskej republiky. 
 
e) Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení zmluvy alebo jeho časť, je neplatné, alebo 
neúčinné, takáto neplatnosť, alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo 
neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého 
ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany 
zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie, alebo jeho časť, 
novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým 
ustanovením. 
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f) 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 agentúra Morning Net jeden exemplár.  
 
V Trnave, dňa 28.1.2019 
 
 
  
 
 
 
................................................................              . ...................................................... 
SKaŠZ                                                                           Morning Net, s.r.o. 
Ing. Martin Turčan, riaditeľ                                            Dušan Drobný, konateľ   
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola zverejnená 15.2.2019 


