
 

 

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 
 
Herbert Essentials s.r.o.  

Štatutárny zástupca: Mário Marko 
Štefánikova 3  

91701 Trnava 

IČO: 47466120 
DIČ: 2023924001  
(ďalej len „Herbert Essentials“) 
 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Herbert Essentials poskytnúť spoluprácu SKaŠZ pri 
organizovaní podujatia “Otvorenie kultúrneho leta - Garden párty na korze 2019, Foodfest 
Edition” vo forme  zabezpečenia vopred dohodnutých činností a úloh spojených s riadnou 
prípravou, priebehom v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 

 
Čl. III. 

Termín, miesto a čas podujatia 
 

Podujatie sa uskutoční  28. - 29. júna 2019 na Hlavnej ulici v Trnave. 
Podujatie sa bude konať v časoch:  
28.6. - 12.00 až 00.00 hod. 
29.6. - 10.00 až 00.00 hod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Čl. IV. 
Spolupráca 

 
Bronco zabezpečí: 
 
a) Zabezpečenie celkového konceptu foodfestu na podujatí (občerstvenie) 

b) Výber dodávateľov na základe ponuky a referencií, komunikácia s dodávateľmi a ich 

zmluvné zabezpečenie, rozloženie stánkov, pripojenie do el. siete 

c) Zabezpečenie oddychovej zóny pre návštevníkov a zároveň zóny určenej na 

konzumáciu produktov zakúpených na podujatí (tulivaky, paletové sedenie, tienidlá, 

stand-by stolíky)  

d) Zabezpečenie elektrickej energie 

 
Správa kultúrnych a športových zariadení: 
a) zabezpečí priestory Hlavnej ulice 
b) zabezpečí propagáciu podujatia na vlastných plochách určených na propagáciu podujatí  
c)  oznámi podujatie prostredníctvom oznamovacej povinnosti na Mestskom úrade, Trhová                            
     ul. 3, Trnava 
d) zabezpečí dramaturgiu (koncerty, divadielka, workshopy) 
e)  ozvučenie, osvetlenie, pódium, prestrešenie pódia  
 

Čl. V. 
Finančné podmienky  

 
Dodávateľ spoplatní jednotlivých predajcov dohodnutou finančnou čiastkou a získané 

finančné prostriedky použije na náklady súvisiace s realizáciou a zabezpečením 

služieb, ktoré dodávateľ pre objednávateľa vykoná podľa článku III a IV.  

 
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. 
 
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 Herbert Essentials 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. 
 
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 Herbert Essentials jeden exemplár.  
 
V Trnave, dňa 24.6. 2019 
 
 
  
 
 
 
………………………………………                        ...................................................... 
          SKaŠZ                                                            Herbert Essentials 
      Ing. Martin Turčan, riaditeľ                                                Mário Marko   
 
 
 
 
 
 
 
Zmluva bola zverejnená dňa 27.6.2019 


