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 01
IBAN:
IČO: 00598135
DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963
(ďalej len SKaŠZ)
a
Vykonávateľ:
V zastúpení: Martin Tibenský
Odbojárska 29, 917 02 Trnava
IČO: 51443511
DIČ: 1078091135
IBAN:
(ďalej len organizátor)
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
sprievodného programu „Stredovek pod hradbami“ v rámci podujatia Tradičný
trnavský jarmok 2019 (ďalej len program).
Čl. III.
Termín a miesto podujatia
Program sa uskutoční 6. – 7. septembra 2019 v Bernolákovom sade v Trnave.
Program a obsadenie sú uvedené v prílohe tejto zmluvy. Zmena programu je
vyhradená po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
Čl. IV.
Spolupráca
Organizátor:
a/ zabezpečí účinkujúcich podľa rozpisu, ktorý je uvedený v prílohe tejto zmluvy,
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b/ rieši zmluvné i finančné náležitosti súvisiace s účinkujúcimi a organizačným štábom
programu, zabezpečí podujatie po technickej stránke (ozvučenie, pódium, pomocný
personál),
c/ zabezpečí 4 „mýtnikov“ v zaujímavých kostýmoch dna 7.9. 2018, v čase od 10.00 –
18.00 h, miesto: Bernolákova brána, Hlavná ul. pri Kostole sv. Heleny
d/ zabezpečí 10 ks prenosných toaliet pre verejnosť do Bernolákovho sadu a 5 ks
prenosných toaliet a 1 prenosnú sprchu pre účinkujúcich v programe.
SKaŠZ:
a/ zabezpečí propagáciu – expedovanie centrálnych plagátov, MTT a Novinky
z radnice, facebook a web jarmok.trnava.sk a inú propagáciu
b/ zabezpečí priestory pre program (Bernolákov sad)
c/ zabezpečí technické podmienky programu (sprístupnenie elektrickej rozvodnej
siete, kontajner pre smeti, pravidelné vysýpanie košov počas celého programu,
vyčistenie Bernolákovho sadu od psích exkrementov dňa 5.9.2019).
Čl. V.
Finančné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, že SKaŠZ vyplatí organizátorovi za realizáciu predmetu
tejto zmluvy uvedenom v čl. II. finančnú čiastku 18 388 eur, nasledovným spôsobom.
Finančné prostriedky vo výške 90%, t. j. 16 549,2 Eur bude poukázaných na základe
tejto zmluvy na účet agentúre v termíne do 26.8. 2019 a zvyšných 10% vo výške
1838,8 Eur na základe vyúčtovacej faktúry, ktorú agentúra zašle SKaŠZ ihneď po
realizácii predmetu tejto zmluvy.
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.
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V prípade, že podujatie nebude zrealizované je združenie povinné obratom vrátiť
finančné prostriedky v plnej výške späť na účet SKaŠZ.
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
SKaŠZ, ktorým je internetová stránka SKaŠZ.
Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých SKaŠZ obdrží dva a organizátor
jeden exemplár.
V Trnave, dňa:

.....................................................
Mgr. Martin Tibenský, PhD.

Zmluva zverejnená

....................................
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ

12.6.2019 .........
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