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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, riaditeľ 
Hlavná 17, Trnava 917 71 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
IČO: 00598135 DIČ: 2021190963 
IČ DPH: SK202119096 
(ďalej len SkaŠZ) 
 
a 
 
Klaster regionálneho rozvoja – západné Slovensko 
Štatutárny zástupca: JUDr. Marek Turanský, MBA, výkonný riaditeľ 
Starohájska 10, 917 01 Trnava 
Bankové spojenie:  
IBAN:   
IČO: 37 840 371 
DIČ: 2023029 525 
(ďalej len KRR) 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je dohoda o vzájomnej spolupráci medzi zmluvnými 
stranami uvedenými v čl.I. tejto zmluvy, pri zabezpečení dohodnutých záväzkov 
uvedených v čl. IV. tejto zmluvy pri realizácii akcie Večer u Schneiderovcov 
(Katarína Máliková, Dano Heriban).  
 

Čl. III. 
Termín a miesto podujatia 

Podujatie definované v čl. II. tejto zmluvy sa bude konať 18.6. 2017 v Dome hudby 
Mikuláša Schneidera – Trnavského, ulica M.Sch. – Trnavského 5, Trnava. 

 
Čl. IV. 

Spolupráca 
SKaŠZ zabezpečí: 
a/ kompletne organizáciu kultúrneho podujatia - účinkujúcich 
b/ technické záležitosti súvisiace s realizáciou predmetu tejto zmluvy uvedenom v čl. 
II. tejto zmluvy  
c/ spropaguje KRR umiestnením loga na printových materiáloch /plagáty, citylight/ 
a na elektronickej  propagácii / www.trnava.sk, FB mesta Trnava, FB Zaži v Trnave/ 
d/ odovzdanie priestorov Domu hudby v pôvodnom stave (čistota toaliet, miestnosti 
pre účinkujúcich a dvora) 
  

http://www.trnava.sk/
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KRR zabezpečí: 
a/ poskytnutie priestorov Domu hudby M.Sch.- Trnavského 18.6.2017 v čase od 
12.00 – 24.00 h (pri dodržaní všetkých podmienok využívania objektu, najmä 
dodržanie nočného kľudu. Podujatie samotné sa bude konať v časovom rozmedzí 
19.00 h – 23.00 h /zodpovednosť preberá SKaŠZ mesta Trnava/) a dňa 19.6.2017 od 
7.30 – 14.00h (za účelom čistenia toaliet)  
b/ sprístupnenie toaliet na prízemí (SKaŠZ sa postará o odovzdanie čistých 
priestorov a toaliet) 
c/ miestnosť pre umelcov ako šatňu (SKaŠZ sa postará o odovzdanie miestnosti 
v pôvodnom stave)  
d/ zabezpečí pripojenie na elektriku (SKaŠZ preberá zodpovednosť za technické 
a odborné práce s elektrickými zariadeniami)  
  

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. 
b/ Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na obsahu tejto zmluvy, čo 
potvrdzujú svojím podpisom. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch 
zmluvných strán. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých Správa 
kultúrnych a športových zariadení  obdrží jeden a KRR jeden exemplár. 
c). 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. 
 
V Trnave dňa:.............................               V Trnave, dňa: 23. 5. 2017 
 
Zmluva bola zverejnená dňa: 24.5.2017 
 
 
 
 
.......................................................                ........................................................... 
    JUDr. Marek Turanský, MBA                    Ing. Martin Turčan, riaditeľ 
     výkonný riaditeľ    Správa kultúrnych a športových zariadení  
  Klaster regionálneho rozvoja                                        mesta Trnava 


