
   

               

 

Trnavské osvetové stredisko 

M.Schneidera - Trnavského 5 | 917 01 Trnava | 

Slovenská republika 

__________________________________________________________________________ 

 

ZMLUVA o spolupráci č. 55 /2020 

uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 

1/ Objednávateľ 

Názov: Trnavské osvetové stredisko 

Zastúpené: Mgr. Annou Pekárovou 

IČO: 36088285  

DIČ: 2021475368 

Banka:  Štátna pokladňa    číslo účtu: SK26 8180 0000 0070 0049 0777 

 

2/ Zhotoviteľ :  

Meno a priezvisko: Vanessa Šarköziová 

Adresa: Dunajská Lužná 

Rodné číslo:/IČO:  

Číslo účtu - IBAN:  

 

3/ Predmet zmluvy: vystúpenie Gypsy Jazz Project 

Názov podujatia: Jarmočné čriepky 

Dátum konania: 18.09. 2020  od: 19,00   do: 20,00   

Miesto konania: Trnavské osvetové stredisko – Dom hudby Mikuláša Schneidera 
Trnavského 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odbornú prácu v súlade s predmetom 
zmluvy. 

 

4/ Odmena za predmet zmluvy: 100  eur brutto, slovom: sto eur 

 

5/ Platobné podmienky: Odmena je splatná do 14 dní  po zrealizovaní predmetu zmluvy  
prevodom na číslo účtu uvedeného v čl. 2. Zmluva je zároveň faktúrou a slúži ako daňový 
doklad. Trnavské osvetové stredisko nie je platcom DPH. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný splniť si daňovú povinnosť, ak mu takáto daňová 
povinnosť vznikne podľa právnych predpisov platných v čase uzatvorenia tejto zmluvy. 

 



6/ Odstúpenie od zmluvy: Dôvody odstúpenia je povinný ihneď oznámiť zhotoviteľovi 
telefonicky a potvrdiť. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť len z nepredvídaných dôvodov 
stojacich mimo jeho dosahu (živelná pohroma). Ak objednávateľ z dôvodu živelnej pohromy 
odstúpi od zmluvy 24 hodín pred výkonom predmetu zmluvy nevznikne ani jednej zo 
zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutých nákladov alebo škôd. Zhotoviteľ môže od 
zmluvy odstúpiť z dôvodov na strane zhotoviteľa (ochorenie, úraz a pod.) 

 

7/ Ostatné dojednania: a) Objednávateľ zabezpečí všetky riadne podmienky pre 
zrealizovanie predmetu zmluvy pre zhotoviteľa na základe vopred dohodnutých podmienok.  

b) Dopravu si zhotoviteľ zabezpečuje samostatne. 

 

8/ Záverečné ustanovenia: a) Zmluvné strany sa dohodli, že na túto zmluvu a právne 
vzťahy v nej vyslovene neupravené sa použijú ustanovenia § 631 až § 643 Občianskeho 
zákonníka a príslušné ustanovenia súvisiacich predpisov. O prípadných sporoch, ktoré 
vzniknú z tejto zmluvy bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky. 

b) Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že sa zhodli na obsahu tejto Zmluvy, čo potvrdzujú 
svojim podpisom.  

Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden zostáva objednávateľovi a jeden 
zhotoviteľovi.  

Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 
Trnavského osvetového strediska, ktorým je internetová stránka Trnavského osvetového 
strediska Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. 

Finančná operácia, alebo jej časť je – nie je v súlade s osobitnými predpismi ZoS č. 55/2020 

a s rozpočtom na rok 2020. 

 

V Trnave dňa:  

 

..............................................              .......................................... 

Objednávateľ                                                      Zhotoviteľ 

 
Základná finančná kontrola podľa §7 zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
V zmysle zákona č. 357//2015 Z.z. finančnú operáciu: 
je – nie je* možné alebo jej časť vykonať,  
je – nie je* možné v nej pokračovať  
je – nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už 
vykonala.  
 

Zamestnanec: Meno a priezvisko: Dalma Gergelová     Dátum:                   Podpis: 
 
V zmysle zákona č. 357//2015 Z.z. finančnú operáciu: 
je – nie je* možné alebo jej časť vykonať,  
je – nie je* možné v nej pokračovať  
je – nie je* možné vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už 
vykonala.  
 
Vedúci zamestnanec: Meno a priezvisko: Mgr. Anna Pekárová  Dátum:           Podpis: 
(alebo štatutárny orgán) 


