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Zmluva o spolupráci 9 2 1 0 1 p i e š f a n y

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 a nusl Obchodného zákonníka v platnom znení
uzatvorená medzi

Obstarávateľ:
zastúpený:
so sídlom:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Agentúra DUNA, s.r.o.
Dušan Drobný, konateľ
Pod Párovcami 7271/165, Piešťany 921 01
36 253 324
Tatra banka, a.s.
2624739048/1100

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 13979/T

(ďalej len ako „Obstarávateľ")

Objednávateľ: Obec Trebatice
zastúpený: Mgr. Juraj Valo, starosta
so sídlom: Hlavná ulica 247/107, 922 10 Trebatice
IČO: 00 313 106

(ďalej len ako „Objednávateľ")
/.

Úvodné ustanovenia
1. Obstarávateľ je právnická osoba podnikajúca v oblasti marketingu, reklamy,
organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, publikačnej, vydavateľskej
a sprostredkovateľskej činnosti a iných činností na základe jej predmetu činnosti zapísaného
v obchodnom registri.

2. Objednávateľ je právnická osoba - obec, ktorá je hlavným organizátorom kultúrno -
spoločenského a koncertného podujatia „Hody Trebatice", ktoré sa bude konať od ló.augusta
2013 do 17.augusta 2013 v obci Trebatice (ďalej len ako „podujatie Hody Trebatice 2013").

Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Obstarávateľa poskytnúť spoluprácu
Objednávateľovi pri organizovaní podujatia „Hody Trebatice 2013" vo forme zabezpečenia
vopred dohodnutých činností a úloh spojených s riadnou prípravou, priebehom a propagáciou
podujatia „Hody Trebatice 2013" v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve
a záväzok Objednávateľa zaplatiť Obstarávateľovi za túto činnosť odplatu podľa článku III.
tejto zmluvy.

2. Obstarávateľ sa zaväzuje poskytnúť spoluprácu pri organizovaní podujatia „Hody
Trebatice 2013" v nasledovnom rozsahu :

- zabezpečiť program podujatia
-zabezpečiť vystúpenie kapiel a ostatných účinkujúcich, ktorých určí Obstarávateľ, v rámci
programu podujatia
-zabezpečiť osvetlenie, ozvučenie, aparatúru a iné pódiové a technické vybavenie pri
vystúpeniach účinkujúcich
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- zabezpefiíť montáž a demontáž pódia, oplotenia, sianov, prísireškov ° 9 2 ^ 0 ^Piešťany
-zabezpečiť propagáciu a reklamu podujatia v rozsahu a spôsobom určených Obstarávateľom.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Obstarávatef poskytne Objednávateľovi spoluprácu
v rozsahu uvedenom v bode 2 tohto článku tejto zmluvy len za nasledovné dni v rámci
podujatia „Hody Trebatice 2013" : 15.08.2013 a 19.08.2013.

Odplata a spôsob fakturácie
1. Touto zmluvou sa Objednávateľ zaväzuje Obstarávateľovi zaplatiť za vyššie uvedený
rozsah, dobu a spôsob spolupráce jednorazovo odplatu vo výške 4300 €,- € (slovom štyritisíc
tristo eur) + DPH na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá bude vystavená a zaslaná
Objednávateľovi do 10. dní odo dňa podpísania tejto zmluvy.

2. Faktúra je splatná do 7 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia Obstarávateľom.
Spôsob úhrady ceny sa zrealizuje hotovostných vkladom alebo bezhotovostným prevodom na
účet Obstarávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo v hotovosti k rukám Obstarávateľa.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v dohodnutej odplate nie sú zahrnuté všetky náklady
Obstarávateľa vynaložené na všetky činnosti pri plnení predmetu tejto zmluvy. Tieto budú
uhrádzané Objednávateľom na základe osobitných faktúr splatných do 14 dní odo dňa ich
vystavenia Obstarávateľom na účet Obstarávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Obstarávateľ nemá povinnosť zabezpečiť činnosti
v zmysle tejto zmluvy, pokiaľ nebude celá odplata špecifikovaná v bode 1 tohto článku tejto
zmluvy Objednávateľom zaplatená.

5. Zaplatením odplaty Objednávateľom sa rozumie pripísanie fakturovanej sumy na účet
Obstarávateľa, alebo uhradenie dlžnej sumy v hotovosti k rukám Obstarávateľa.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nemá nárok na vrátenie odplaty uhradenej
Obstarávateľovi, ak sa podujatie zruší a to z akýchkoľvek dôvodov.

7. V prípade, ak sa nedodrží alebo posunie termín podujatia „Hody Trebatice 2013"
alebo sa zmení miesto podujatia „Hody Trebatice 2013" z akýchkoľvek dôvodov, o čom je
Objednávateľ povinný Obstarávateľa ihneď informovať, zmluvné strany sa zaväzujú
bezodkladne sa dohodnúť na ďalšom postupe pri plnení predmetu tejto zmluvy, a to na
zrušení zmluvy a/alebo zvýšení odplaty a/alebo zmene termínu resp. doby plnenia záväzku
Obstarávateľa v zmysle tejto zmluvy alebo na inom vhodnom postupe v závislosti od rozsahu
zmeny v podmienkach tejto zmluvy.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že za omeškanie úhrady faktúry je Objednávateľ povinný
uhradiť Obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy, a to za každý deň
omeškania až do zaplatenia, tým nie je dotknutý nárok Obstarávateľa na úrok z omeškania
a náhradu škody.

IV.
Trvanie a zánik zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 15.8.2013 do 19.8.2013
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2. Zmluvné strany sa dohodli, ŕe Otoarávateľ môže odstúpiť od tejto
akéhokoľvek postihu /o strany Objednávateľa, ak

a) Objednávateľ neplní svoje finančné alebo iné zmluvné záväzky, ktoré má voči
Obstarávateľovi, t.j. ak ani do 20 dní odo dňa odoslania výzvy na dodatočné uhradenie
dlžnej sumy alebo splnenie inej povinnosti v zmysle tejto zmluvy Objednávateľ
nápravu neuskutoční,

b) Objednávateľ inak poruší zmluvné povinnosti podstatným spôsobom.

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po dni doručenia písomného
odstúpenia zo strany Obstarávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že odmietnutím zásielky zo
strany Objednávateľa sa bude považovať písomné odstúpenie od zmluvy za doručené.

4. Túto zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou oboch zmluvných strán.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jedno vyhotovenie.

2. Všetky prípadné zmeny tejto zmluvy sú možné len v písomnej forme a to na základe
písomného súhlasu oboch zmluvných strán.

3. Táto zmluva a všetky z nej vyplývajúce právne vzťahy sa riadia predovšetkým
zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatnými platnými
právnymi predpismi SR. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy stratí platnosť,
zostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy v platnosti a neplatné ustanovenie sa nahradí tak,
aby čo najpresnejšie zodpovedalo účelu a zmyslu neplatného ustanovenia.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými
stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, uzatvárajú ju
na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.

Y Piešťanochrdňa 13.8,mU

Obstarávate!' Objednávateľ
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