
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

Podl'a § 269, ods. 2 Obchodného zákonníka

MESTO Žarnovica
Sídlo Nám. SNP c.33, 96681 Žarnovica
ICO OO 321 117

Bankové spojenie VÚB, a.s., pobocka Žiar nad Hronom
Císlo úctu 14824422/0200
Zastúpené Kamil Danko, primátor
(dalej len "spoluorganizátor") na strane jednej

a

Lucian Gontko - MAD RE MANAGEMENT

Sídlo Slobody 349/3, 966 81 Žarnovica
ICO 34772871

Bankové spojenie SLSP, a.s.
Císlo úctu 74320998/0900
Zastúpený Lucian Gontko
(dalej len "organizátor") na strane druhej

(dalej len "zmluvné strany") uzavreli túto zmluvu o spolupráci:

C lánok l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri zabezpecení kultúrneho podujatia
uvedeného v clánku II. tejto zmluvy.

Clánok II.
Úcel zmluvy

Za úcelom spestrenia kultúrneho života v meste Žarnovica zmluvné strany zabezpecia
koncert speváka Petra Cmorika & Blues band, v ktorom okrem speváka budú úcinkovat
nasledovní vynikajúci hudobníci: Martin Gašpar, Erich Boboš Procházka, Martin Zajko, Igor
"Ajdži" Sabo a Pišta Lengyel. Tento koncert sa uskutocní 06.11.2011 (v nedel'u) o 19.00 hod.
v cukrárni Lucerna, Slobody 349/3, v Žarnovici.

Clánok III.
Doba trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára na dobu urcitú do 30. novembra 2011.

Clánok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Organizátor sa zaväzuje, že :
a. zabezpecí úcinkovanie umelcov v koncerte podl'a clánku II. tejto zmluvy
b. poskytne priestory cukrárne Lucerna pre uskutocnenie podujatia podl'a clánku II. tejto

zmluvy



c. zaplatí odmenu umelcom úcinkujúcim v koncerte bezprostredne po skoncení
podujatia

d. zabezpecí na vlastné náklady obcerstvenie pre úcinkujúcich umelcov
e. zabezpecí plagáty potrebné pre propagáciu spolocného kultúrneho podujatia a to

najneskôr do 31.10.2011
f. zabezpecí sedenie v cukrárni pre najmenej 48 divákov
g. zabezpecí rezerváciu, predpredaj a predaj vstupeniek na podujatie

2. Spoluorganizátor sa zaväzuje, že :
a. zabezpecí propagáciu tohto spolocného podujatia (vylepí plagáty na urcených

miestach, zverejní konanie podujatia v mestskom rozhlase a na webovej stránke
mesta)

b. nahlási program SOZA-e a zaplatí poplatok SOZA-e

Clánok V.
Financné zabezpecenie podujatia

1. Celú výšku financných nákladov na odmeny umelcom úcinkujúcim na podujatí (pozri cl. II
tejto zmluvy) znáša organizátor.

2. Spoluorganizátor zaplatí poplatok SOZA-e a to na základe dorucenej faktúry.
3. Výška vstupného na podujatia bude 7,- eur.

Clánok VI.
Záverecné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzavretie tejto zmluvy, že ju uzavreli na
základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že táto zmluva nebola uzavretá pod nátlakom,
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok. Zmluvné strany dalej vyhlasujú, že si túto
zmluvu riadne precítali, že porozumeli jej obsahu na znak coho ju vlastnorucne podpisujú.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné menit len písomnou formou, a to na
základe vzájomného súhlasu oboch zmluvných strán.

3. Táto zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a
úcinnost den po jej zverejnení na webovom sídle spoluorganizátora.

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

V Žarnovici dna 27.10.2011

Lucian Gontko

za organizátora
Kamil Danko, primátor mesta

za spoluorganizátora


