
Evč. 012/2011 

Z M L U V A   O   S P O L U P R Á C I   
Podľa § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka  

      
 
MESTO Žarnovica 
Sídlo                         Nám. SNP č.33, 966 81 Ţarnovica 
IČO                           00 321 117 
Bankové spojenie      VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 
Číslo účtu                  14824422/0200 
Zastúpené                  Kamil Danko, primátor  
(ďalej len „organizátor“) na strane jednej 
 

a 
 
Lucian Gontko – MADRE MANAGEMENT 
Sídlo                         Slobody 349/3, 966 81 Ţarnovica 
IČO                            34772871 
Bankové spojenie    SLSP, a.s. 
Číslo účtu                 74320998/0900 
Zastúpený                Lucian Gontko  
(ďalej len „spoluorganizátor“) na strane druhej 
 

(ďalej len „zmluvné strany“) uzavreli túto zmluvu o spolupráci: 
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpečení kultúrneho podujatia 
uvedeného v článku II. tejto zmluvy. 
 

Článok II. 
Účel zmluvy 

 
Za účelom spestrenia kultúrneho ţivota v meste Ţarnovica zmluvné strany zabezpečia 
koncert hudobnej skupiny D BLUES BAND, ktorý sa uskutoční 11.02.2011 o 19.00 hod. 
v cukrárni Lucerna, Slobody 349/3, v Ţarnovici.  
Zostava skupiny: Ján Dubovský – elektrická gitara 
                            Milan Mikulec – bicie a spev 
                            Palo Greksa – saxofón a fujara 
                            Martin Borza – ústna harmonika 
                            Štefan Baboš – bassgitara 
                            Alex Elwood – klávesy (hosť z GB) 

 
Článok III. 

Doba trvania zmluvy 
 
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 28. februára 2011. 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Spoluorganizátor sa zaväzuje, ţe : 
a) zabezpečí účinkovanie hudobnej skupiny podľa Článku II. tejto zmluvy 



Evč. 012/2011 

b) poskytne bezodplatne priestory cukrárne Lucerna pre uskutočnenie podujatia 
podľa Článku II. tejto zmluvy  

c) zaplatí odmenu umelcom za účinkovanie v koncerte bezprostredne po 
skončení podujatia  

d) zabezpečí na vlastné náklady občerstvenie pre účinkujúcich umelcov 
e) zabezpečí sedenie v cukrárni pre najmenej 30 divákov 

 
2. Organizátor sa zaväzuje, ţe : 

a) zabezpečí plagáty potrebné pre propagáciu spoločného kultúrneho podujatia  
b) nahlási konanie podujatia SOZA-e a zaplatí poplatok SOZA-e 
c) zabezpečí propagáciu tohto spoločného podujatia (vylepí plagáty a vyvesí 

oznamy na určených miestach, zverejní konanie podujatia v mestskom 
rozhlase a na webovom sídle mesta) 

d) zabezpečí predpredaj a predaj vstupeniek na podujatie. 
 

Článok V. 
Finančné zabezpečenie podujatia  

 
1. Odmenu pre umelcov bude predstavovať výťaţok zo vstupného vybratého pred 

a počas podujatia, a to vo výške 50,- eur. Vstupné sa stanovuje na 2,- eurá. 
2. Spoluorganizátor vyfakturuje organizátorovi čiastku, ktorou bude musieť doplatiť 

odmenu pre umelcov (podľa ods.1.) v prípade, ţe sa na vstupnom vyberie menej ako 
50,- eur. Organizátor uhradí túto faktúru spoluorganizátorovi a to do 14 dní odo dňa 
jej doručenia do podateľne MsÚ v Ţarnovici 

3. V prípade, ţe sa na vstupnom vyberie viac ako 50,- eur, suma prevyšujúca 50,- eur 
sa najneskôr do 15.02.2011 odvedie do pokladne MsÚ. Zodpovedná je p. Eva 
Tomová - ref. OKMŠ MsÚ v Ţarnovici. 

 
Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, ţe ju uzavreli na 
základe svojej slobodnej a váţnej vôle, ţe táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom, 
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, ţe si 
túto zmluvu riadne prečítali, ţe porozumeli jej obsahu na znak čoho ju vlastnoručne 
podpisujú. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe túto zmluvu je moţné meniť len písomnou formou, a to 
na základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť deň po jej zverejnení na webovom sídle 
organizátora.  

4. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch. Kaţdá zmluvná strana si po 
podpise tejto zmluvy ponechá po jednom exemplári. 

 

V Ţarnovici dňa 07.02.2011 

 

 

 

 

 

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

   Lucian Gontko                   Kamil Danko, primátor mesta 
        za spoluorganizátora                            za organizátora 
 


