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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 
 
Názov: 
V zastúpení: Spevácky zbor Voci Allegre  
Adresa: T. Tekela 4, 917 01 TRNAVA 
IČO: 42299144 
DIČ: 2024124355 
IBAN:  

Zaregistrovaný na MV SR pod č. VVS/1-900/90-428 83-1 
(ďalej len ,,vykonávateľ“) 
 
 

 
Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie koncertu VOCI ALLEGRE a Trnavského 
komorného orchestra zbormajstrom Andrejom Rapantom. 
 

 
Čl. III. 

Termín, miesto a čas podujatia 
 

Podujatie sa uskutoční v kostole sv. Jakuba, Trnava dňa 21.12. 2019 o 20hod. 
Zvuková skúška dňa 17.12. 2019 od 18:45-21:30hod. 

 
 
 

Čl. IV. 
Spolupráca 

 
      Vykonávateľ zabezpečí: 

a.) Účinkujúcich VOCI ALLEGRE a Trnavský komorný orchester 
b.) Program koncertu. 
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Správa kultúrnych a športových zariadení: 
a) zabezpečí priestory kostola 
b) zabezpečí propagáciu podujatia na vlastných plochách určených na propagáciu 
podujatí /1-2 ks citylight/, FB mesta Trnava, www.trnava.sk  
c) oznámi podujatie prostredníctvom oznamovacej povinnosti na Mestskom úrade, 
Trhová ul. 3, Trnava.  
d) zabezpečí predpredaj vstupeniek v TT a Ticketportál  a následne predaj vstupeniek 
pred koncertom v kostole.  
 

Čl. V. 
Finančné podmienky  

 
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy je 2600 eur s DPH, slovom 

dvetisícšesto. Dohodnutá cena bude vyplatená na základe tejto zmluvy bankovým 
prevodom, najneskôr dňa 23.12.2019. 

 
 
 

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 vykonávateľ 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 vykonávateľom 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 
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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 vykonávateľ jeden exemplár.  
 
V Trnave, dňa 20.11.2019 
 
 
  
 
 
 
................................................................              . ...................................................... 
SKaŠZ                                                                           vykonávateľ 
Ing. Martin Turčan, riaditeľ                                            Andrej Rapant 
 
 
 
 
 
Zmluva bola zverejnená dňa: 22.11.2019 


