
Zmluva o spolupráci pri organizovaní kultúrneho podujatia 
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákč. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len “ 
zmluva”) 

 
 

I. Zmluvné strany 
 

Objednávateľ: Oblastná organizácia cestovného ruchu Žitný ostrov – Csallóköz 
IČO: 42288967 
DIČ: 2023443026 
Sídlo:  Promenádna 3221/20, 932 01 Veľký Meder 
Zastúpený: Mgr. Somogyi Gabriel  
 
a 
 
Organizátor: Mesto Veľký Meder 
IČO: 00305332  
DIČ: 2021002082 
Adresa:  Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder 
Zastúpený: Holényi Gergő – primátor 
 
a 
 
Spoluorganizátor: KoronArt O.Z. 
IČO: 52423174 
DIČ: 2121029966 
Sídlo: Hlavná 110, 991 10 Veľká Ves nad Ipľom 
Zastúpený: DisArt. Kristóf Kiss 
 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN: SK27 0900 0000 0051 5997 9022 
 
Zmluva sa uzatvára za účelom určenia obsahu spolupráce zmluvných strán pri organizácii 
kultúrného podujatia “ Koncert pod balkónmi ”. 
 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácii 

kultúrneho podujatia „ Koncert pod balkónmi “( ďalej aj ako „ podujatie“). Podujatie sa 
uskutoční dňa 8. mája 2020 vo Veľkom Mederi. 

 
 
 

III. Práva a povinnosti zmluvných strán 
 
1. Spoluorganizátor sa zaväzuje: 

a) Technicky zabezpečiť nasledujúci poobedný umelecký program ( ďalej aj ako „ 
program“) : 



- 2 x vystúpenie , kapela NowEmber 
b) Poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pre potreby propagácie programu, 

predovšetkým poskytnutie dizajn manuálu v elektronickej podobe.  
 2. Objednávateľ sa zaväzuje:   

a) V primeranom rozsahu participovať na organizačnej príprave a realizácii 
programu. 

 
b) Poskytnúť spoluorganizátorovi v priestore realizácie programu bezodplatne volné 

plochy s celkovou rozlohou minimálne 30 m² pre stage.  
 
c) Podieľať sa na finančných nákladoch programu v celkovej sume 1000.- 

EUR (slovom tisíctristo eur). 
  

Zmluvné strany sa zaväzujú k poskytovaniu vzájomnej súčinnosti pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 
skutočnostiach, potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 
oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti. 
 

 

 
IV. Platobné podmienky 

 
1. Konečná dohodnutá suma, ktorou objednávateľ prispieva na program je 1000.- EUR, 

/slovom: tisíctristo Eur/.   
2. Objednávateľ uhradí spoluorganizátorovi dohodnutý príspevok do dňa:08.05.2020 

 
 
 

V. Osobitné ustanovenia súvislosti s pandémiou COVID-19.  
 
 

1. Organizátor sa zaväzuje, že z dôvodu krízovej situácie na území Slovenskej republiky, 
vyhlásenej vládou Slovenskej republiky, spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 
zabezpečí dodržiavanie hygienických a protiepidemiologických opatrení nariadených 
hlavným hygienikom Slovenskej republiky jednotlivými opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 

2. Objednávateľ a spoluorganizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné porušenia 
povinností vyplývajúce z jednotlivých opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky.  

 

 

 
VI. Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpise každá zo zmluvných 

strán obdrží jedno vyhotovenie. 
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomného dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán.  
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  



4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, nemajú 
námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni ani za nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju vo vlast nom mene podpisujú.  

5. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 
strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.  

 
 
 
 
Vo Veľkom Mederi , .................................. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________  _______________________   ___________________ 
   Objednávateľ                               Organizátor      Spoluorganizátor 

                        
  OOCR                              Mesto Veľký Meder                                KoronArt, o. z. 

Mgr. Gabriel Somogyi            Gergő Holényi    DisArt. Kristóf Kiss 
	
 
 
 
 
 
	


