
 Zmluva o spolupráci 

uzatvorená v zmysle ustanovení §269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Zmluvná strana 1: Divadelný ústav 

adresa:   Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, Slovensko 

zastúpený:   doc. Vladislava Fekete, ArtD., riaditeľka 

IČO:    164 691 

DIČ:   2020829921 

/DÚ/ 

 

Zmluvná strana 2: Tanec Praha, z. ú. 

adresa:   Husitská 899/24A, 130 00 Praha 3, Česká republika   

zastúpený:  Yvona Kreuzmannová 

IČ:   44 26 82 11 

DIČ:    CZ44268211 

Číslo účtu:    

SWIFT   

Tanec Praha, z. ú. nie je platcom DPH 

/TP/ 

 

Preambula 

1. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že majú právnu subjektivitu a že sú spôsobilé uzatvoriť 

predmetnú zmluvu o spolupráci. 

 

   Článok I 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je spolupráca medzi zmluvnými stranami pri príprave prezentácie českého a 

slovenského tanca na veľtrhu int. Tanzmesse Dusseldorf 2022 v stánku s názvom Czech and 

Slovak Corner, ktorá sa uskutoční od 31. 08. 2022 do 03.09.2022.   

/veľtrh/ 
 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. DÚ je povinný: 

a. Organizačne zabezpečiť vyhotovenie grafického konceptu a podkladov pre tlač 

spoločnej prezentácie – bannerov pre stánky na veľtrhu (1 krát spoločný návrh, 1 

krát samostatný návrh pre každého z partnerov) 

b. Finančne sa podieľať na 1/2 nákladov vyhotovenia grafického konceptu a podkladov 

pre tlač spoločnej prezentácie – bannerov pre stánky na veľtrhu (1 x spoločný návrh, 

1 x samostatný návrh pre každého z partnerov).  

2. TP je povinný: 
a. Finančne sa podieľať na 1/4 nákladov, teda sumou 300,- €; (slovom tristo eur) na 

vyhotovenie grafického konceptu a podkladov pre tlač spoločnej prezentácie – 

bannerov pre stánky na veľtrhu (1 krát spoločný návrh, 1 krát samostatný návrh pre 

každého z partnerov).  

3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri realizácii plnení podľa 

tejto zmluvy.  

 

 

Článok III 

Finančné podmienky 

1. TP sa zaväzuje, že po schválení a ukončení práce na vyhotovení grafického konceptu a podkladov 

pre tlač spoločnej prezentácie – bannerov pre stánky na veľtrhu, na základe faktúry vystavenej od 

DÚ Bratislava v plnej miere uhradí všetky náklady špecifikované v zmysle článku II zmluvy.  

 

 



Článok IV 

Osobitné ustanovenia 

1. Grafický koncept a podklady pre tlač spoločnej prezentácie musí byť schválený oboma 

zmluvnými stranami (na základe písomného stanoviska v elektronickej správe – e-maile). Od 

momentu vyhotovenie grafického konceptu a podkladov pre tlač spoločnej prezentácie – 

bannerov pre stánky na veľtrhu sa považuje práca za ukončenú.   

2. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že táto Zmluva vrátane všetkých jej súčastí a 

príloh bude zverejnená.  

 

Článok V 

 Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri plnení tejto zmluvy. 

2. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať písomnými dodatkami potvrdenými oboma štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých má každý platnosť originálu, pričom 

každá zmluvná strana obdrží po jednom. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.  

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzatvorená 

po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa     V Prahe, dňa   

 

 

..........................................   ...................................................... 

 Doc. Vladislava Fekete, ArtD.  Yvona Kreuzmannová 

 riaditeľka DÚ                riaditeľka TP 

 

 
 


