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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
uzatvorená podľa ust. § 51 Občianskeho zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
HUDOBNÉ CENTRUM 
Michalská 10 
815 36 Bratislava 
Zastúpené: PhDr. Igor Valentovič, riaditeľ 
IČO: 164836 
DIČ: 20 2082 9987 
(ďalej len „HC“) 
 
a 
 
OZ SPECTACULUM 
Sídlo: Ľudovíta Štúra 1041/3, 969 01 Banská Štiavnica 
Zastúpený: Alexandra Pastorková 
IČO: 42314984 
DIČ: 2120002643 
(ďalej len „Spectaculum“) 
 

Vyššie uvedené zmluvné strany, Hudobné centrum (ďalej len „HC“) na strane jednej a OZ 
Spectaculum  (ďalej len „Spectaculum“) na strane druhej sa v súlade s ust. § 51 Občianskeho 

zákonníka dohodli na uzavretí tejto 
 

zmluvy o spolupráci: 
 

Čl. I 
Predmet a účel zmluvy 

 
1.1 Predmetom zmluvy je: 

a) spolupráca zmluvných strán v rámci prípravy vybraného podujatia – koncertu 
hudobného zoskupenia Sole v rámci festivalu Zvuk for Štiavnica (24. – 26. 6. 2022) 
v Banskej Štiavnici, ktorý sa zameriava aj na prezentáciu mladých jazzových umelcov; 

b) úprava práv a povinností zmluvných strán a podmienok personálneho a materiálneho 
zabezpečenia aktivít vyplývajúcich z tejto zmluvy (ďalej spolu len „účastníci“). 

1.2 Účelom zmluvy je špecifikácia a vzájomná koordinácia aktivít zmluvných strán. 
 

 
 

Čl. II 
Špecifikácia povinností a činností zmluvných strán 

2.1 HC sa zaväzuje: 
2.1.1 poskytovať súčinnosť pri realizácii podujatia v spektre záujmovej oblasti oboch 

zmluvných strán; 
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2.1.2 v rámci spolupráce sa finančne podieľať na realizácii podujatia 
špecifikovaného v bode 1.1 Čl. 1 tejto zmluvy, a to formou uzatvorenia Zmluvy 
o podaní umeleckého výkonu s  výkonným umelcom účinkujúcom na 
predmetnom podujatí (Júlia Kozáková), vybranými po vzájomnej dohode 
oboch zmluvných strán; 

2.2 Spectaculum sa zaväzuje: 
2.2.1 poskytovať súčinnosť pri realizácii podujatia v spektre záujmovej oblasti oboch 

zmluvných strán; 
2.2.2 organizačne a technicky zabezpečiť podujatie špecifikované v Čl. I tejto zmluvy 

na mieste jeho konania; 
2.2.3 uviesť v tlačených materiáloch súvisiacich s podujatím Hudobné centrum ako 

partnera a inštitúciu, ktorá realizuje hudobnovzdelávacie aktivity slúžiace ako 
doplnok v rámci všeobecného i odborného školského vzdelávania, aktívne na 
podujatí propagovať HC. 

2.3  Spectaculum záväzne vyhlasuje, že je oprávnené uzavrieť túto zmluvu a uzavretie tejto 
zmluvy nie je v rozpore so žiadnym ustanovením všeobecne záväzného právneho 
predpisu. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia zodpovedá usporiadateľ za škodu, 
ktorá tým HC alebo tretej osobe vznikne.   

 
 

Čl. III 
Financovanie aktivít 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že finančný podiel HC v rámci vzájomnej spolupráce bude vo 
výške 500,- eur (slovom päťsto eur) a uhradený bude formou odmien za podanie 
umeleckého výkonu umelcov na základe riadnych zmlúv o podaní umeleckého výkonu.  

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ostatné náklady spojené s realizáciou podujatia bude 
hradiť Spectaculum. 

 
 
 

Čl. IV 
Trvanie zmluvy a spôsoby jej ukončenia 

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 22. 7. 2022 odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti. 

4.2 Zmluva môže byť ukončená: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa dohodnú, 
b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu; 

výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4.3 Zmluvné strany sú oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa (vyššia moc a  pod.). Dôvody odstúpenia sú zmluvné strany povinné neodkladne 

oznámiť objednávateľovi v záujme dohodnutia ďalšieho postupu a hodnoverne ich 

preukázať. 
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Čl. V 
Záverečné ustanovenia 

5.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení 
neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR 

5.2 Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať pri spoločných projektoch a činnostiach 
vnútorné predpisy zmluvných strán, pokiaľ tieto predpisy nie sú v rozpore s jej 
záujmami. Účastníci tejto dohody prehlasujú, že spolupráca sa bude vykonávať 
v prospech oboch zmluvných strán. 

5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo 
v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, 
zmluvné strany týmto zakladajú právomoc súdov v Slovenskej republike určenú podľa 
procesných právnych predpisov SR. Účastníci tejto dohody budú k riešeniu všetkých 
otázok pristupovať tak, aby nepoškodili dobré meno zmluvného partnera. 

5.4 Zmeny a dodatky tejto zmluvy sa môžu uskutočňovať iba písomnými dodatkami k tejto 
zmluve podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

5.5 Ak je niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa 
v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie 
novým ustanovením, ktoré zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo 
neúčinného ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi zmluvnými stranami platí 
zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

5.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane HC a jeden 
Spectaculum. 

5.7 Zmluvné strany si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a na 
dôkaz toho, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ju podpisujú. 

5.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvná strana, ktorá zverejní 
zmluvu ako prvá, je povinná bezodkladne o zverejnení zmluvy písomne upovedomiť 
druhú stranu. 

 
V Bratislave, dňa 23.6.2022       
 
 
 
 
 
__________________________       __________________________ 
PhDr. Igor Valentovič     Alexandra Pastorková 
riaditeľ       štatutár 
Hudobné centrum     OZ Spectaculum  
        


