
Zmluva o vzájomnej spolupráci 
 

Zmluvné strany: 
 
Na strane jednej:  

Mestské kultúrne centrum Hlohovec 
Zastúpená: Mgr. Veronika Moravčíková, PhD., riaditeľka 
Sídlo: Nám.sv. Michala 3,920 01 Hlohovec 
IČO: 00182877 
DIČ: 2021279326 
 
 (ďalej len „MKC“)  
 
a  
 
Na strane druhej:  

Názov: Trnavské osvetové stredisko 
Zastúpená: Mgr. Annou Pekárovou 
Sídlo: Bratislavská 27, 917 02 Trnava 
IČO: 36 088 285 
DIČ: 2021475368 
 (ďalej len „TOS“)  
 
(jedna strana, druhá strana spolu aj ako „zmluvné strany“)  
 

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o vzájomnej spolupráci (ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 
269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 
 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej spolupráci pri organizovaní podujatia „Malá krajská 
scénická žatva“, ktoré sa uskutoční v priestoroch Empírového divadla v Hlohovci.  

2. MKC na základe tejto spolupráce zabezpečuje bezplatné poskytnutie priestorov Empírového 
divadla. MKC za odplatu zabezpečuje služby priamo súvisiace s podujatím „Malá krajská 
scénická žatva“. 

3. TOS sa zaväzuje vykonať reklamu pre MKC počas celej akcie ako hlavného partnera podujatia. 
TOS sa zaväzuje uhradiť sumu za služby priamo súvisiace s podujatím „Malá krajská scénická 
žatva“. Špecifikácia sumy je obsiahnutá v článku III. 

 
 

Článok II. 
Doba spolupráce 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na dobu určitú, a to na dni konania podujatia „Malá 

krajská scénická žatva“, ktoré sa uskutoční od 14. 2. 2020 do 16. 2. 2020.  
 



Článok III. 
Cena a spôsob úhrady 

1. Výška odplaty objednávateľa za poskytnutie súčinnosti pri organizovaní podujatia bola 
zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 900 €  (slovom: deväťsto eur).  

2. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú cenu zaplatiť do 14 dní na základe vystavenej faktúry.  
3. V prípade nedodržania služieb uvedených v prílohe č.2, má objednávateľ nárok na zľavu vo 

výške 5%. 
 
 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným zákonníkom a 
príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne 

písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 
 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, každá zmluvná strana obdrží jeden (1) 
rovnopis. 

 
4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom 

sídle prenajímateľa podľa § 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 
5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je uzatvorená v 
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
V Hlohovci, dňa .........................     V Trnave, dňa ............................. 
 
  
 
 
   __________________________     _______________________ 
 Mestské kultúrne centrum p.o.    Trnavské osvetové stredisko                
Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.            Mgr. Anna Pekárová  

     riaditeľka         riaditeľka  


