ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
1. Zmluvné strany
Hlavný usporiadateľ:

Veronika Němcová
Adresa: Modranská 64, 902 01 Vinosady
r.č.: 855305/6402
Usporiadateľ v druhom rade: Pezinské kultúrne centrum
Zast.: Ing.Ingrid Noskovičová, riaditeľka
Adresa: Holubyho 42, 902 01 Pezinok
IČO: 42129168 DIČ: 2022517893

2. Predmet zmluvy
2.1. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri príprave a realizácii podujatia
„Koncert BRAJGEL“ (ďalej len „podujatie“), pričom hlavným usporiadateľom
podujatia je Veronika Němcová a usporiadateľom v druhom rade je Pezinské kultúrne
centrum.
2.2. Podujatie sa uskutoční dňa 01.12.2018 od 20.00 do 23.30hod. v malej sále Domu kultúry
Pezinok s prípravou od 15.00 a sprataním do 24.00hod.. Na podujatí samotnom bude
poskytnutá aj šatňa č. 119.

3. Povinnosti hlavného usporiadateľa
3.1. Zabezpečí propagáciu podujatia.
3.2. Zabezpečí a zaplatí účinkujúcich, ktorí vystúpia na podujatí.
3.3. Plne zodpovedá za BOZP svojich účinkujúcich, spolupracovníkov, organizátorov a
návštevníkov celého podujatia v zmysle zákona NR SR č.124/2006 v znení neskorších
predpisov.
3.4. Zabezpečí dodržiavanie protipožiarnych predpisov na základe Zákona Min.vnútra SR
č.314/2001 zbierky zákona o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky Min.vnútra SR
č.121/2002 v priestoroch Domu kultúry Pezinok.
3.5. Zabezpečí dodržiavanie Zákona o ochrane nefajčiarov č.465/2005 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z.z., v priestoroch Domu kultúry Pezinok
3.6. Riadne si preberie pred podujatím všetky využívané priestory od usporiadateľa v druhom
rade a po ukončení podujatia ich odovzdá v stave, v akom ich prevzal. V prípade
poškodenia uhradí alebo odstráni všetky škody vzniknuté na využívaných priestoroch
najneskôr do 04.12.2018.
3.7. Hlavný usporiadateľ preberá zodpovednosť za akékoľvek straty účinkujúcich,
organizátorov a návštevníkov v priestoroch podujatia.
3.8. Hlavný usporiadateľ si je vedomý svojich odvodových povinností voči SOZA, resp. LITA.
3.9. V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, hlavný usporiadateľ súhlasí
so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré poskytol usporiadateľovi v druhom rade
v súlade s účelom tejto zmluvy.

4. Povinnosti usporiadateľa v druhom rade.
4.1. Poskytne priestory Domu kultúry na uskutočnenie podujatia a uzamykateľnú šatňu.
4.2. Zabezpečí predaj vstupeniek v Dome kultúry Pezinok vo výške určenej hlavným
usporiadateľom.

4.3. Zabezpečí základné osvetlenie podujatia.
4.4. Zabezpečí propagáciu podujatia v miestnej tlači a na web stránkach (www.pezinok.sk,
www.kcpezinok.sk)
4.5. Objedná protipožiarnu službu na podujatie.
4.6. Zabezpečí usporiadateľskú službu, službu vrátnice a technický dozor na podujatí.

5. Finančné podmienky
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
60 % pre hlavného usporiadateľa a 40 % pre usporiadateľa v druhom rade.

6. Doba trvania zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami do
vysporiadania všetkých záväzkov, najneskôr však do 04.12.2018. 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, 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.
Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s povinným zverejnením zmluvy na
webovom sídle PKC v zmysle zák.č.546/2010 Z.z.
V Pezinku dňa 30.11.2018

......................................................
hlavný usporiadateľ

SK70 8360 5207 0042 0220 1386
SK70 8360 5207 0042 0220 1386

..........................................................
usporiadateľ v druhom rade

