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Zmluva o spolupráci 

uzal\:orená podľa s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

( ča,tníl• 1 : "lálO\ : 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ" 
V 1as1i1pení : 
Bankové spojenie : 
Konlnktná osoba : 

1d'<1k1 len "učastník l ") 

l č:i'>tnik 2 : Obchodné meno : 
Sídlo : 

IČO· 
DIČ : 

I' 11d1:m.11.1 .tdrL·~.1. 

Štatutárny orgán : 
Reg1stracia : 
Banko,·é s po jen ie : 
KontakLná osob8 : 

1d'<1lt:i lt!n ''l1častník :2'') 

1 lľ.1lt..•1 'rolu ~i.i „1111IU\ né -.rran) ") 

Čl. 1. 
Zmluvné strany 

Mestské s tredisko kultúry a š portu p.o. 
Námestie A.Hlinku č. 1. 953 O 1 Zlaté Mor~vce 
422 08 033 
28 20 00 90 60 
Simona l lolubová - poveren:i riaditeľka 
YUB. a.s .. SK480200000000:?96863 
p. Clelica, 0917 708 907. !Ll.. 1 , ---=i! '11 

FLUENT, s. r . o. 
l'v1a11in 036 0 1. Záborského 3/10 
1 ... ti lľllhl lklk:Hl\,1 l •llLl;111.1 ' I • 1t.:1 111. (l~~ l l 111-1. \ l.111i11. 
rtll()' .; ·II 'llfl. llttl'lltbt>lkr11\ ,111 g.1111il ~11111 
..iss 04 s22 
20 23 04 88 52 
Mgr. Zuznna Buchlovičová. konateľka 

Okresný súd Žilina. obch. register. odd. Sro. \'loil-.a č. 54088/L 
VUB banka. č.ú. : 27 466 577 53 I 0200 
Zuzana Buchlovičo\á- 090=' 578 788, buch lovicuva11i1 1lt1l'nt.sk 

ti. 11. 
Úvodné usta novenie 

~. I ľJcast111J... 2 má výslovný súhlas vokt\lnej sl\upiny. klon'.! vystupuje pou umcleck) m menom f~.\GILE (ďalej len 
.. umelci„) nn použitie ich umeleckého \~·konujcho 'ercjnou prezentáciou nn kultúrnom podujal i. ktoré sa uskutočni 
d11a. 21.5.2014 (streda) o 18°0 hod, (zvuko\·á skúška 2h pred začatím konceľtu, príchod manažérky 2,Sh rir-ed 
1,ačatím koncertu , autogramiáda 1/2 h po lmnccrte), ,. DS ,. MsKŠ Zlalé Moravce, Námestie A. Hlinku l, 953 
O 1 Zlat~ l\lor:wce (ďalej len „ume le<:ké pred laľenie„). 

Čl. 111. 
Predmet zm Ju,1· 

] . 1 Predmetom tejto L.mlm )' j e záväzok zmluvn~ ch s1rán V)' íjať spoločnú činnosť smenúúcu k uskuločncniu 
umeleckého predswvenia. 

3.2. \ rämci plnenia predmetu tejto zmluv) uvedeného v bode 2. 1. 1ohto tlánku je úča tník 1 po\ inn}: 
Labezrcčiť vhodné pries to ry pre účely uskutočnenia umeleckého preds ta\~nia. 

zabezpečiť 2 (nefajč iarske) ša tne so zrkadlom resp. inú vhodnú uzamyl...ateľnú miestnosť a prístup k sociálnemu 
zariadeniu pre umelca' účink.ujúcich \ umeleckom predstavení v čase konania umeleckého predstavenia. 

PROP.4G/ÍCIA: 
- zabe1pcčiť propagáciu umeleckého predsla,enia 

\ prip::idc záu,1mu o rozhovor do novrn poslal účastník.ovi 2 ot:ízky pre umclco,· 
v pnpadc zaujmu o rozhovory na mieste dohodnúť s účastníkom 2 vhodný čas prichodu nov in árov 
zabe11K·čit' U\erejnenie informácie o koncerte na webovej stránke mesla a úča„lníka 1. 
;abezrečiľ '~lep plagáto,·' mieste. meste konce11u ako aj okolil)'ch obciach 
prc1.e111ovaľ umelecké predstavenie pou.litím anotácií nusledovného znenin : 
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1 1 1111 l 

\1111ľ111'1 f l. N1,1l rH•l.\11111nľt',\1rn1111•'.l1 crl •l•ľ11111,l l \1,111~11 \UIO •\ 
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\\"" ,Jral.!rlc.si.. ~\\ wJr~iledeJom.sk 

1111 1• \\\\~t1hl.'.t:Pll1 \\,1ldl !\ - JJ"l:?1/pb<):?\ 
!.l!.11' • 1\\1\ _, "utulx-.w111 11.111.h:.'..L.l.l.~l 121 llli'Pl)g& f;.:,1nm:=rdu1cd 
11111 •. \'. 1\ \1.' 1•111t1l'L'X1'111 11 ill<.lľ.'\ \\ 1' IRI' ľNbn5l1„& li:;111 11 c:-rs:lati;.J 
!JUJ• 1111" .\ t•ut u_b..L:.L.PIJl 11_,ttdf 1\ U1 K2it16Sll\I !kl.: foatur..: rd;1 to,:~I 

Pou/iť môžete aj \'lust11}· text. ktorý musí byľ vopred sclw<~ lený agentúrou ľ-LUENT. 

I STľPENKľ : 
dodať " lastné n tupcnky a zabezpečiť ich p red predaj , vrätane zabezpečenia potrebného personálu: predpredaj 
''lllpeniťk bude realizovaný v : mies to: ka ncelária MsKŠ, tel.č. : 037 / 642 6-' 22 - rezervácie vstupeniek. 
email : ms ks7:m (ti'szm .sk 

TECHNI CKÉ POŽIADA VKY: 
r1bc/pcčiľ 'hodné technické podmienky a tcchnrcký personál k os,·c tlc11 l 11 pľiestoro" tosvetlenie je 
jeJnoduché). \ kto~·ch '>a uskutočni umelecké pred5t3\Cnic 

- umelci disponujú ' la t nou a parntúro u.' prípade otazol.. \ Olajte technika !..apel~ -
r 1, 01"11' l.f~ · - hohoanclmtt ~tn;til 1.:11111}: 

· ' 1 hradiť 6-8 miest p re mixpu 1t a 1vukára (približne' polovici sál.). ideálne : 3-4 sedadlá v 2 radoch nad sebou). 
ma,. :!Om od javiska. príp. dohodou sp. Svitel..orn 

· 1abc1pečiľ 1-2 pomocníkov na v las lné ná klady na V)'kladanie a nakladanie uparntú r~ 
mcnp a telefooick)• ko ntakt· na osobu. s ktoro u môJeme prebrať technické poi.iadA\ k) je: 
p. Belica. 090 1 í 708 907 
.tahc:r-pcčiť a uhradiť služ by technického personá lu : požiarnici. uvádzačky, šatn iarky. upratovack)« tec hni ci. .. 
nahlásiť vystúpen ie do autor<:kej organizácie SOZA a uhrad i ť všetky pop~atk) do a utorsk)•ch organiz:lcií 
1družujúcich umelcov v súvislosti s vystúpením 

- Labelpečiľ prítomnosť technika " dostatočnom časovom predstihu tak. aby bolo mo.lnč V) konaľ zvukm ír 
s l, úšk u umelcov 2,5h pred wčatim koncertu ako aj počas vystúpenia uvedenej skupin) 

- ro<:k) tnút" stolík na predaj CD počas preslň' ky a po ko ncerte, 
- (popro;;íme o) \')'Čistenie d lážky pódia pred koncertom (najmä" oblast i miesta aparatúry a käblo,,) 

mikrodnka k dispozícii ' íla mi (pokiaľ nieje J.. d1spo.ôcii. prosím. informuj te p. Buchlo,·ičovú - 0905 578 788) 
7abczpcčiť h 1.5 1 a -h: 0,3 1 ne perlivej, lx J.5 1 o 3x 0.3 1 jemne perli \'ej ncchlad encj minerá lk~· a 
0.5 1 plnotučn ého mlieka /smotany do luivy, ma lé obče rstvenie , 

~.~. V nimci plnenia predmetu tejto Lmlm ~ uvedeného' bode 2.1. tohto č lán ku je účastník 2 (agentúra 
FLľENT) p L)\ inn): 

- htbcLpečit" účas1' um clco" na umeleckom predstavcm 'rátane ich dopravy 
Labc1petiľ po dohode " las tnú apara túru kape!) Fragile na vystúpení 
.rnistiť program - /učinlo...uj úci . dohodnutá technika. doprava/ 
11hrc1d 1 ľ umelcom ná klady spoj e né s dopra\'ou 
c.fodať plagát v elektronic kej podo be a pozvánku pre emai lové kontakt)' (zaslané Michalom Ku lichom -
()90 7/ 870 9-l8, nuentkulic h(ti)g mail.com) 
dodaľ 50 k.s pla gátov vo for mMe Al a taslať ich na adresu . Lukáš Bel ica Ms KŠ. Námestie A. 11 linku 1. Zlaté 
l\)\lľa\Ce. 953 01 



dodať logá umelco\' a účastníka 2 
- dodat" na 2iadosľ účastnika 1 playlist kapely 
- fotky umelľo\' sú J... dispoi.ícii na: http://w \\'\\.fragi lc.skírr.:ss.ht111I 
- ' záu.1111c 'hodnej propagácie podujatia spolupracovať s účastníkom 

3.•I. l ll:nstník 1 sa zaväzuje zaplatiť účastníkovi 2 odmenu vo v~·ške 80 % trlb)' z. predaja "stupenic'- na umele<:ké 
pred-.;t:n cnie. na základe riadneho daňového dokladu - faktúry účastniJ...a 2. Cenn vstupenky bola v7ájomne 
duh('dnutó \O ,·ýške 11,- Eur. 

Kapac:ira hľadisl-a je 300 miest+ 1-t9 rniest na balkóne. 

l fcas u1ík 1 111á k dispo7Jci i 6 ks voľných VIP vstupeniek. 

l\leno a tclefónn) ko ntakt nťl osobu. na ktorú sa môiu urnelci po príchod~ obrátiť: p. Belica. 0901 / 708 907 
ľ'častník 1 je povi1111) preukázať účastníkovi 2. ak) počet vstupeniek bol predan) na umelecké predsta\'enic ak.o aj 
'~ "'-u \ ýľnž:h 1 z ich predaja a vyplatiť účastníkovi 2 jemu prislúchajúci podiel prevodom 
ntt učet VUB bani.."), č.ú.: 27 466 577 53 / 0200 do 5 dní po uskutočnení umeleckého predstavenia. 

Čl. IV. 
J>r:.lva a povinnosti zmluvo)·cb strán ,,. 

"-"' Lmlll\ né <;tr<lll) -;a .1.a\äLujú v)víjať všetku cinnosľ a úsilie smerujúce k tomu. nby boli vyt\.orené podmienky potrebné pre 
us'-l1to(11enie umeleckého predstavenia. 
K.iz<lú 70 L.m lu\ n)·ch ~trán vyswpuje pri plnení predmetu tcjlo zmluv) voči tretím osobám vo <;vojom mene a na svoj účet. 
„ ~nhn '~ pl)va. že nie je oprá' nená akýmkoľvek spôsobom 7 •• wä,wvať druhú zmluvnú stranu. s výnimkou prípadu. že sa 
Lllllll\ nč «tran~ p1c;omne dohodnú inak. 

Č l. v. 
z~ínik znviizkov 

K.11.dá zu zmlm n) ch strán moze písomne odstúpiť od tejto zmlu vy v pripadc. ak bez jej 1.m inenia nastane 
ncpre<h ídateľna okolnosť. ktorá bráni splneniu jej :za,äzko\ alebo záväzko\ druhej zmlt1\11ej strany z tejto zmlu'~· ak od 
uéast1 \ ... •.::10 zmlu\~ nemo:tno 'pravodlh·o pozadovať ~plnenie t) clno záväzkov. V t.a!..omto prípade nem<i žiadna zo 
zmlu' 11ych stran pravo na náhradu škody. 
U htup1ť od tejto zmlu\) 7 in) ch dôvodov. ako je uvedené v 1. vc1e tohto článku. je možné ibn za podmienok ll\.eden,ých 

3~ 1 a nasl Obchodného zá!..onníka. 
Čl. VL 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1 ato zmlu\'a bola spísaná v: vyhotoveniach a po jej podpise obdri.í každá zo 1mluvn)·ch strán po jednom jej vyhotovení. 
Na doručovank pisomností medzi zmluvnými stranami sa použijú primcr::inc ustanovenia* 45 a nasl. 0.s.p . 

... • ~ ··1 znak :.úhlasu s horeuvedenym obsahom zmluvné strany slobodne a dobrovoľne túto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
--Tá h' zmlu' ::i nadobúda plau10sf a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

Pr.h nľ 'zľah) neupravené touto zmluvou sa budú c;pra\'ovať ustanoveniam 1 Obchodného zákonníka. 

\ /la1)1.:h Moravcinch. d1~a ......... . V Martine. d1~a 6.3.2014 

Účastník 2 • 

FLVEN s . . o. 

Mgr. Zuuria lluchlovic~w; 
FLUENT, s.r.o. 

ľ'Ského 3/1 o. 036 01 r:liirtin 
.,.,~,O: 455 04 822 DIČ: 2023~52 

-3-

1\ilgr. Zuzan, Buc.:hlovičová. konatcľka 


