
 

Z m l u v a  o  spolupráci 
 11/12/2019 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2./ úplného znenia Obchodného zákonníka 
( alej len „OZ“) 

 

 

I. 

Zmluvné strany 
 

 

Názov spoločnosti : Mgr. Eva Šabíková Golková 

Sídlo :                      Bajzova2418/19, 010 01 Žilina 

IČO :                        52507521 

DIČ:                         1120135126 

Banka :                    Prima banka  

Číslo účtu/IBAN :   SK30 5600 0000 0061 8589 8001 

V zastúpení :           Katarína Golková  0903 153 838 

 

 

( alej len „agentúra“) 

 

a 

Firma a sídlo: Mestské kultúrne centrum, príspevková organizácia  SNP 119, 96501 Žiar 
nad Hronom 

V zastúpení: PhDr. Michaela Pribilincová, PhD. 
IČO:  37952005 

DIČ:2021789066 

IČDPH: neplátca DPH 

IBAN: SK46 0200 0000 0018 0155 6257 

( alej len „MsKC“) 
II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Na základe tejto zmluvy sa agentúra a MsKC zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie 
divadelného predstavenia „Klimaktérium“, a to za dodržania týchto konkrétnych 
podmienok: 

Názov predstavenia: Klimaktérium  

Miesto konania:  MskC  Hlavná sála 

adresa :                        

Deň konania:  07.11.2019 

Čas /hodina/:  18:00 hod  

Počet predstavení: 1  

Dĺžka predstavenia: 2 hod. 40 min. (vrátane prestávky) 
      Účinkujúci:   
 

 

 

III. 

Cena a platobné podmienky 

 



 

1. Agentúra  a MsKC sa dohodli na počte vstupeniek daných do predaja, cez predajnú sieť 
Ticketportal, pokladňu MsKC a knižnicu  M.Chrásteka. 
Počet miest  :   
      

Vstupné, vybraté za uvedené predstavenie v pokladni MsKC, knižnici M. Chrásteka 
a sieti Ticketportal,  sa po odpočítaní povinných autorských odvodov  a poplatkov 

siete Ticketportal, rozdelí pomerom 15 % pre MsKC a 85 % pre agentúru vrátane 
DPH.  Agentúra uhrádza autorské odvody . 
 

2. Uvedená suma bude uhradená, jednorazovo, prevodom na účet. Podkladom k zaplateniu 

ceny bude faktúra.  Záverečné vyúčtovanie predstavenia, sa uskutoční na základe 
podkladov z Ticketportalu, pokladne  MsKC a knižnice M. Chrásteka,  ktoré  bude 
mať všetky náležitosti podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.  
 

3. Kontaktné  osoby: - zo strany agentúry: Katarína Golková 0903 153 838  

                                     - zo strany MsKC : Janko Kulich 

 

 

 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti MsKC 

 

1. MsKC je povinné zabezpečiť pre realizáciu predstavenia podľa tejto zmluvy Hlavnú sálu 

na predstavenie Klimaktérium. 
Nevyhnutná je prítomnosť zástupcu MsKC alebo ním poverenej osoby . 

2. Na predstavenie je MsKC povinné zabezpečiť: 

- uvádzačky – kontrola vstupeniek,  60 minút pred začiatkom predstavenia a 

- technický personál s nástupom od začiatku času prípravy predstavenia:  

  Kontakt na technický personál:                                        
- 2 x pomocníkov na nakladanie a vykladanie kulís : od 13.00hod. do 14.00 hod. 

                                                                                    od  21.45hod. do 22.45 hod.  

3. K uskutočneniu predstavenia je MsKC povinné zabezpečiť v zákulisí  šatňu 
s hygienickými zariadeniami s teplou a studenou vodou.   

4. alšie technické podmienky, nevyhnutné k uskutočneniu predstavenia, budú obsahom 
osobitnej listiny,/ technické podmienky/. 

5.   MsKC zabezpečí na svoje náklady výlep  plagátov:  A2 v počte 30 ks  

       elektronický plagát , popisku, súťaže, Fb, ......  

       týkajúcich sa predmetného  predstavenia v mieste konania predstavenia a   

       v jeho okolí . 
        

6.   MsKC zabezpečí predpredaj vstupeniek, ako aj ich predaj pred samotným   
 Predstavením, na svojich predajných miestach. Zverejní propagáciu predstavenia na 

mesačných plagátoch a na alších  informačných  materiáloch, na  ktorých má MsKC 

program uverejnený, vrátane webovej stránky mesta, Fb stránky.... 
      

 

 

V. 

Práva a povinnosti agentúry 

 



 

1. Agentúra je povinná dodať kompletné predstavenie, v zodpovedajúcej kvalite a rozsahu, 

pozostávajúce z účinkujúcich, scény a obsluhujúceho personálu: zvuk, svetlo.  

Kontakty na technikov  agentúry: v technických podmienkach! 
2. Agentúra zabezpečí  na svoje náklady ubytovanie pre účinkujúcich a techniku, prepravu 

účinkujúcich a prepravu techniky a scény, technický personál – zvuk a svetlo  

3. Agentúra zabezpečí tlač a distribúciu propagačných materiálov /plagáty formátu A2.  

 

 

VI. 

Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy 

 

1. V prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, sú zmluvné strany oprávnené 
od zmluvy odstúpiť. 
2. Ak agentúra odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinná zaplatiť MsKC v celom 

rozsahu, všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré vznikli na jeho strane, v dôsledku 
riadneho plnenia si záväzkov, podľa tejto zmluvy v súvislosti so zabezpečením prípravy 
predstavenia. 

3. Ak MsKC odstúpi od tejto zmluvy bezdôvodne, je povinné zaplatiť agentúre v celom 

rozsahu,  všetky preukázateľne vynaložené náklady, ktoré  vznikli na jej strane, v dôsledku 
riadneho plnenia si záväzkov, v súvislosti so zabezpečením prípravy predstavenia. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť   dňom obojstranného podpísania zmluvných strán, pričom 
jej zmeny a doplnenia možno vykonať len na základe vzájomnej dohody agentúry a MsKC , 

a to písomne, vo forme dodatkov A  

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je podľa 

zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
povinne zverejňovanou zmluvou 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch  rovnopisoch, z ktorých po obojstrannom podpísaní, 
dostane každá zmluvná strana po jednom  výtlačku . 
7. Táto zmluva bola spísaná a uzatvorená na základe slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne 
prejavenej vôle obidvoch zmluvných strán, ktoré ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu 
s jej obsahom, vlastnoručne podpísali. 
 

 

 

V Žiari nad Hronom dňa : 03.09.2019                           V Žiline,  dňa : 03.09.2019 

    

 

 

 

                                                                                                Mgr. Eva Šabíková Golková                                             

MsKC                                                                               agentúra 
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