ZMLUVA
o spolupráci pri organizovaní kultúrneho projektu
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/ 1991 Zb., Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
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

Bronco n.o.
V zastúpení: Mgr. Matúš Hlinčík - riaditeľ
Františkánska 7
917 00 Trnava
IČO: 45735549
DIČ: 2023239757
Bankové spojenie:
IBAN:
Spoločnosť je zapísaná v registri Obvodného úradu Trnava pod č. VVS / NO – 169/
2011 konajúca prostredníctvom: Matúš Hlinčík
(ďalej len Bronco)
Čl. II.
Predmet zmluvy
Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu s cieľom spoločne zrealizovať kultúrny projekt
„ Kubistro“ – kultúrno – spoločenský uzol v rozsahu a za podmienok uvedených
v tejto zmluve. SKaŠZ sa zaväzuje za realizáciu projektu vyplatiť odplatu Broncu
podľa čl. V. tejto zmluvy.
Čl. III.
Termín, miesto a čas realizácie projektu
Projekt sa bude realizovať v termíne najneskôr od 30.6.2017 – 31.10. 2017.
Miesto realizácie: Univerzitný parčík, Trnava ( Pekárska ulica, Hornopotočná ulica).
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Čl. IV.
Podmienky spolupráce

SKaŠZ v rámci spolupráce zabezpečí:
a.) pre účely realizácie projektu vybaví záber miestnej komunikácie na obdobie
počas ktorého je akcia plánovaná – viď. čl. III tejto zmluvy.
b.) zabezpečí propagáciu podujatia na vlastných plochách určených na propagáciu
podujatí, t.j. umiestni /1-2 ks citylight/, backlight, FB mesta Trnava, FB Zaži,
www.trnava.sk
c.) zabezpečíme prívod elektrickej energie.

Bronco v rámci spolupráce zabezpečí:
a.) dramaturgiu a propagáciu kultúrno – spoločenských podujatí, ktoré sa budú
realizovať v rámci celého projektu.
b.) zabezpečí projekt kompletne po technickej stránke, aj so všetkými náležitosťami
s tým súvisiacimi.
c.) zabezpečí účinkujúcich a kompletnú realizáciu všetkých podujatí počas trvania
tohto projektu a zabezpečí všetky náležitosti a povinnosti s tým súvisiace.
d.) zabezpečí prevádzku malého občerstvenia v priestore, kde sa bude projekt
realizovať. Finančné prostriedky získané z predaného občerstvenia použije na
náklady s realizáciou projektu.
e.) zabezpečí zmluvné i finančné náležitosti súvisiace s kompletnou realizáciou tohto
projektu.
f.) zabezpečí, aby sa projekt realizoval v zmysle noriem a zákonov SR po stránke
bezpečnostnej, ekonomickej.
g.) zabezpečí pravidelné udržiavanie poriadku a čistoty na mieste realizácie
projektu.
h.) predloží SKaŠZ zúčtovanie tohto projektu / kópie fakturačných dokladov/ do
15.11.2017 s kompletným zoznamom zrealizovaných podujatí.

Čl. V.
Finančné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy je 6300 eur s DPH. SKaŠZ
na základe tejto zmluvy vyplatí Broncu finančné prostriedky takto:
- zálohu 5670 eur eur s DPH z dohodnutej ceny /t.j. 90 % z dohodnutej celkovej
čiastky/, ktoré budú poukázané na základe dodanej zálohovej faktúry.
- zvyšných 630 eur s DPH na základe vyúčtovacej faktúry po realizácii projektu.
2. Bronco po ukončení akcie predloží SKaŠZ kompletné zúčtovanie podujatia „
Kubistro“ – kultúrno – spoločenský uzol, /kópie účtovných dokladov/ a to najneskôr
do 15.11.2017.
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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 Bronco 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 Bronco 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 Bronco jeden exemplár.
Zmluva bola zverejnená dňa 2.6.2017
V Trnave, dňa 31.5.2017...........

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

. ......................................................
Bronco n.o.
Mgr. Matúš Hlinčík
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