ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len ako ,,Zmluva“)

1. Zmluvné strany:
Usporiadateľ č.1: PERFECT COMPANY s. r. o.,
v zast.: Peter Kramár, konateľ
Adresa: Muškátová 28, Pezinok 902 01
IČO: 46 889 671 DIČ: 2023632424
IBAN: SK09 0200 0000 0030 8870 6959
Usporiadateľ č.2: Pezinské kultúrne centrum,
v zast.: Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka PKC
Adresa: Holubyho 42, 902 01 Pezinok
IČO: 42129168
DIČ: 2022517893
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK31 0900 0000 0001 8969 5167
sa dohodli na uskutočnení podujatia za týchto podmienok:
2. Miesto a termín podujatia:
Miesto: Areál Amfiteátra, Cajlanská ulica č.7, 902 01 Pezinok
Dátum a hodina: 24. 8. 2017 od 19.00 hod.
Názov podujatia: DALIBOR JANDA so skupinou PROTOTYP
3. Usporiadateľ č.1 sa zaväzuje:
3.1. Prebrať areál Amfiteátra v stave zodpovedajúcom podmienkam stanoveným touto
zmluvou, čím potvrdzuje, že usporiadateľ č.2 nemá žiadnu ďalšiu povinnosť vykonať
akékoľvek práce (okrem kosenia) za účelom pripravenia areálu Amfiteátra pre užívanie
usporiadateľom č.2. Usporiadateľ zároveň prehlasuje, že stav areálu Amfiteátra je mu
známy a nepožaduje uskutočniť žiadne dodatočné úpravy.
3.2. Užívať areál Amfiteátru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
Slovenskými technickými normami a hygienickými, bezpečnostnými a protipožiarnymi
predpismi aktuálne platnými na území Slovenskej republiky tak, aby nevznikla škoda na
majetku alebo živote a zdraví osôb a nesmie používať látky, postupy a zariadenia
poškodzujúce životné prostredie výparmi, hlukom a vibráciami alebo inak, nad hranicu
prístupnú podľa príslušných noriem platných na území Slovenskej republiky.
3.3. Zabezpečiť a uhradiť grafickú úpravu a realizáciu tlačovín súvisiacich s propagáciou
podujatia.
3.4. Zabezpečiť účinkujúcich, ktorí vystúpia na podujatí a uhradiť ich honoráre vrátane
cestovného, zabezpečiť a uhradiť zvukovú a svetlenú techniku na podujatí
3.5. Zabezpečiť technické služby na podujatí.
3.6. Zabezpečiť stavbu prestrešenia u autorizovanej firmy.
3.7. Aktívne sa podielať na hladkom priebehu podujatia a svojou účasťou ihneď odstániť
akékoľvek vzniknuté nedostatky.
3.8. Plne zodpovedať za BOZP organizátorov, účinkujúcich a návštevníkov podujatia
v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 v znení neskorších predpisov.
3.9. Zabezpečiť dodržiavanie protipožiarnych predpisov na základe Zákona MV SR
č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky MV SR č.121/2002 v priestoroch
Amfiteátra Pezinok.
3.10.Prebrať zodpovednosť za akékoľvek straty organizátorov a účinkujúcich podujatia.
-1-

3.11. Zabezpečiť priebeh podujatia v zmysle všetkých predpisov ao uskutočňovaní kultúrnych
a iných podujatí a na vlastné náklady sa vysporiadať so SOZA a LITA.
3.12.Zabezpečiť zdravotnú službu na koncerte v počte od závislosti predaných vstupeniek.
3.13. Dodržať zachovanie nočného kľudu – t.j. ukončenie koncertu do 22.00hod.,
v prípade že predpoklad ukončenia je po 22.00hod., zaväzuje sa zabezpečiť si výnimku
rušenia nočného kľudu.
3.14.Postarať sa o poriadok a upratanie areátu Amfiteátra počas a po realizácii
koncertu a zabezpečiť si odvoz komunálneho odpadu na vlastné náklady.
3.15.Objednať cateringovú spoločnosť, ktorá bude realizovať predaj občerstvenia na podujatí
a zabezpečiť dodržiavanie zákazu predaja alkoholu mladistvým do 18.rokov. Zmluva
medzi cateringovou spoločnosťou a usporiadateľom č.2 nie je predmetom tejto Zmluvy.
Okrem uvedenej cateringovej spoločnosti bude zabezpečený i predaj prostredníctvom
bufetu trvale prenajatého PKC.
3.16. Zmluvne dohodnúť osobu, ktorá zabezpečí hygienu na WC a uhradiť jej finančnú
odmenu na vlastné náklady.
3.16.Nie je oprávnený preniesť práva a povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy na tretiu
osobu.
4. Usporiadateľ č. 2 sa zaväzuje:
4.1. Poskytnúť priestory Amfiteátra Pezinok a služby pracovníkov pre úspešný priebeh
podujatia pri príprave i počas celého trvania.
4.2. Dať vyrobiť reklamnú markízu, reklamný transparent a poskytnúť reklamné priestory
PKC pre spropagovanie podujatia so službami pracovníka
4.3. Zabezpečiť predaj vstupeniek na podujatie v pokladni PKC a prostredníctvom
www.ticketportal.sk , vybratá suma bude tržbou z podujatia.
4.4. Podieľať sa na príprave podujatia.
4.5. Zabezpečiť a uhradiť bezpečnostnú službu na podujatí.
4.6. Zabezpečiť prítomnosť elektrikára a prevádzkového pracovníka priebežne počas prípravy
a realizácie koncertu a počas ukončovacích prác po ukončení koncertu.
4.7. Zabezpečiť a uhradiť dozor u profesionálnej bezpečnostnej služby,
ktorá sa postará o poriadok a bezpečnosť pri vstupe do areálu, počas koncertu a po
ukončení koncertu.
4.8. Zabezpečiť osobu zodpovednú za hygienu na WC s priebežným upratovaním WC
a dodať hygienické potrieby na WC. Finančnú odmenu uvedenej osoby uhradí
usporiadateľ č.1.
5. Finančné vyrovnanie:
Finančné vyrovnanie bolo stanovené dohodou v zmysle zákona č.18/1996 Zb.z. o cenách a to
nasledovne:
Celkový príjem z podujatia pozostávajúci z tržby za predané vstupenky sa rozdelí pomerom
85 % pre usporiadateľa č. 1 a 15 % pre usporiadateľa č. 2.
Usporiadateľ č.2 vyplatí zálohu formou bezhotovostného prevodu dňa 11.8.2017 vo výške
3 000,-€ (slovom: tritisíc eur) a dňa 21.8.2017 vo výške 2 000,-€ (slovom: dvetisíceur).
Do 5. 9. 2017 uskutoční usporiadateľ č.2 vyúčtovanie celkového predaja vstupeniek a na
základe vystavenej faktúry od usporiadteľa č.1 uhradí doplatok usporiadateľovi č.1 so
splatnosťou uvedenou na faktúre, alebo usporiadateľ č.1 vráti časť zálohy usporiadateľovi č. 2
podľa vyúčtovania. Pri konečnom vyúčtovaní budú zohľadnené i náklady jednotlivých
zmluvných strán.
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6. Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami do
vysporiadania všetkých záväzkov, najneskôr však do termínu úhrady faktúry.
Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
7. Prechodné a záverečné ustanovenia
7.1. Zmena a doplnky tejto zmluvy sú možné len vo forme písomných očíslovaných
dodatkov, podpísaných všetkými účastníkmi na tejto listine, inak sú zmeny, alebo
dodatky neplatné.
7.2. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch (3 strany), pre každú zmluvnú stranu po
jednom vyhotovení.
7.3. Táto zmluva bola vyhotovená na základe slobodnej a vážnej vôle zmluvných strán, obsah
zmluvy je zrozumiteľný a jasný, bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu s jej
obsahom nimi vlastnoručne podpísaná.
7.4. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s povinným zverejnením zmluvy na
webovom sídle PKC v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z..
Usporiadateľ č. 1: PERFECT COMPANY s. r. o., v zast.: Peter Kramár, konateľ

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

Usporiadateľ č.2: PKC, v zast. Ing. Ingrid Noskovičová, riaditeľka

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

Pezinok, 27.06.2017
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