
/ Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou, príspevková organizácia, 
M.R. Štefánika 875/200, tel: 057- 488 15 l O, fax: 057- 44 639 50 

Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia AMIX PATRIOT CUP 
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi 
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Zmluvné strany: 

1.: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia (MsDK) 
Sídlo: M. R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov nad Topľou 
Zastúpený: Ing. Alfonzom Kobielskym (riaditeľ) 
IČO: 35519088 
DIČ:2020630898 
Zriadený Mestským zastupiteľstvom vo Vranove nad Topľou k l. 3. 1996 Uznesením č. 13 
z 15. 02. 1996 
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
Číslo účtu: 0560749407 l 0900 
Vybavuje: Mgr. Peter Novák 0907 951 ll O 

2.: TJ MASA CLUB 
Zastúpená: Ing. Jozefom Mihalčinom 
Sídlo: Sídlisko l. l 008, 093 O l Vranov nad Topľou 
IČO: 31302974 
DIČ:2020628896 

I. 
Predmet zmluvy 

l. Spoluorganizovanie podujatia AMIX PATRIOT CUP 
Dátum: 17. 04. 2016 
Miesto: Estrádna sála DK vo Vranove nad Topľou 
Čas: 11.00 hod.- 19.00 hod. 
Strana l. MsDK zabezpečí: 
a) predaj vstupeniek na podujatie AMIX PATRIOT CUP 
b) prenájom estrádnej sály (66,38 eur/ hod.) v celkovom počte 8 hod. 
c) prenájom ozvučenia (33, 19 eur/hod.) v celkovom počte 8 hod. 
d) prenájom osvetlenia ( 16,59 eur/hod.) v celkovom počte 8 hod. 
e) prenájom salónika (9,95 eur/hod.) v celkovom počte 8 hod. 
Strana 2. TJ MASA zabezpečí: 
a) riadnu propagáciu podujatia 
b) bezpečnostné služby 
c) súťažiacich, porotcov, konferans 
d) scenár a réžiu celkového podujatia 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom 
súčinnosť za účelom naplnenia cieľa tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že tržba z predaných vstupeniek vo výške 5,- eur l ks sa rozdelí 
v pomere: 95% pre TJ MASA CLUB a 5% pre Mestský dom kultúry . 
4. Strana 2 TJ MASA je povinná strane l za poskytnuté služby- prenájom ES a salónika, 
ozvučenie, osvetlenie zaplatiť vo výške uvedenej v čl. I. tejto zmluvy 
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III. 
Ďalšie dohodnuté podmienky 

l. Obe zmluvné strany sú povinné realizovať činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy 
v mieste, čase a dohodnutom rozsahu podľa čl. l. 

2. Strana l. Mestský dom kultúry po uskutočnení kultúrneho vystúpenia je povinná 
vyúčtovať dohodnutú sumu podľa čl. II. tejto zmluvy. 

3. Ak nesplní niektorá zo zmluvných strán povinnosti, ku ktorým sa zaviazala touto zmluvou 
a v súvislosti s tým vznikne škoda druhej strane, je strana, ktorá záväzok nesplnila 
povinná túto škodu uhradiť. 

4. Odstúpiť od zmluvy môžu strany len na základe obojstrannej dohody. 

5. Obe strany môžu od zmluvy odstúpiť z nepredvídaných dôvodov stojacich mimo jeho 
dosahu (živelná pohroma a pod.) Dôvody odstúpenia sú si obe strany povinné oznámiť 
ihneď telefonicky a potvrdiť písomne alebo mailom. V takomto prípade nevznikne ani 
jednej zo zmluvných strán nárok na náhradu vzniknutých nákladov alebo škôd. Ak jedna 
zo zmluvných strán odstúpi od zmluvy bez opodstatnených a preukázateľných dôvodov, 
uhradí strane druhej všetky náklady, ktoré jej vznikli v súvislosti s predmetným 
vystúpením. 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa môže na základe obojstrannej dohody zrealizovať 
vystúpenie v náhradnom termíne. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

l. Finančné vyrovnanie bude realizované vzájomným započítaním pohľadávok v zmysle 
§580 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán. 
3. Zmeny, doplnky možno realizovať buď písomnou formou alebo telefonicky 

na základe obojstrannej dohody. 
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán obdrží 

po jednom výtlačku. 
5. Po obdržaní zmluvy, žiadame jedno Vami potvrdené vyhotovenie doručiť na adresu 

MsDK prísp. org. M.R. Štefánika 875/200, 093 Ol Vranov n/T. 

vo Vranove nad Topľou ll. 04. 2016 
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Mestský dom kultúry, prísp. org. 
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