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2. 

Zmluva o spolupráci a propagácii č. /2019 

Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 

DIČ: 
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN : 

Čl. I 
Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška - predseda 
36 126 624 
2021613275 
nie je platiteľom DPH 
Štátna pokladnica 
SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej len „zmluvná strana l ") 

a 

Obchodné meno: 
Miesto podnikania: 
Zastúpená: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Právna forma: 
Hlavná činnosť: 

Mestské divadlo Trenčín 
Petra Bezruča 1196/17, 911 01 Trenčín 
Mgr. Zuzana Mišáková, DiS. art, predseda o. z. 

IČO: 36128759 
2021716785 
nie je platcom DPH 
Tatra banka 
SK39 1100 0000 0029 4045 7608 
701 - Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 
94999 - Činnosti ostatných členských organizácií 

Inštitucionálny sektor: 15000 - Neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 

Zapísaný: v registri MV SR ako občianske združenie, spis VVS/1-900/90-
19642 zo dňa 19.3.2002 

( ďalej len „zmluvná strana 2") 
( ďalej spoločne len „zmluvné strany") 

v súlade s ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, v súlade 
so zákonom č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení 
a v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 57 zo 6. februára 2019 k Vyhláseniu roka 2019 
za Rok Milana Rastislava Štefánika uzatvárajú túto zmluvu: 

Čl. II 
Účel zmluvy 

Účelom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri príprave a realizácií podujatí a aktivít 
k významným výročiam M. R. Štefánika v rokoch 2019 a 2020 a s tým súvisiace poskytnutie 
finančných prostriedkov na prípravu, naštudovanie a odobratie divadelného predstavenia „ Zuzana 
Mišáková: Svetový Slovák Štefánik v réžii Karola Rédliho ". 

•



Čl. III. 
Predmet zmluvy 

1. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje do 30. novembra 2019 pripraviť a naštudovať divadelné
predstavenia „ Zuzana Mišáková: Svetový Slovák Štefánik v réžii Karola Rédliho ".

2. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje, že dňa 1. decembra 2019 vykoná premiéru divadelného
predstavenia „ Zuzana Mišáková: Svetový Slovák Štefánik v réžii Karola Rédliho ".

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých skutočnostiach
potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy.

Čl. IV. 
Platobné podmienky 

1. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje na prípravu, naštudovanie a odohratie divadelného predstavenia
„ Zuzana Mišáková: Svetový Slovák Štefánik v réžii Karola Rédliho" uhradiť zmluvnej strane
2 finančné prostriedky vo výške 10 000,00 Eur /slovom: desaťtisíc eur/.

2. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje poskytnuté finančné prostriedky v plnej výške použiť na účel
dohodnutý v čl. II. tejto zmluvy, t. j. na výdavky spojené s prípravou, naštudovaním
a odohraním divadelného predstavenia „Zuzana Mišáková: Svetový Slovák Štefánik v réžii
Karola Rédliho".

3. Finančné prostriedky špecifikované v tejto zmluve budú zmluvnou stranou 1 poskytnuté
zmluvnej strane 2 jednorazovo, na základe faktúry vystavenej zmluvnou stranou 2 do 5 dní
odo dňa uskutočnenia premiéry.

4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 1 O zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry zmluvnej
strane 1.

6. V prípade neúplnosti, nesprávnosti faktúry je zmluvná strana 1 oprávnená faktúru vrátiť,
pričom lehota splatnosti začne plynúť až po doručení správnej a úplnej faktúry do sídla
zmluvnej strany 1.

7. Prílohou faktúry budú podklady preukazujúce odohratie divadelného predstavenia, počet
návštevníkov premiéry, správa o divadelnom predstavení ako aj dokumentácia preukazujúca
propagáciu TSK na divadelnom predstavení v súlade s podmienkami uvedenými v čl. V. tejto
zmluvy.

ČI. v.

Propagácia 

1. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať propagáciu zmluvnej strany 1 umiestnením erbu
zmluvnej strany 1 s jej názvom pri vstupe do divadelnej sály v deň premiéry v čitateľnej a
estetickej kvalite v súlade s Grafickým manuálom.

2. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje vykonať propagáciu zmluvnej strany 1 umiestnením erbu
zmluvnej strany 1 s jej názvom na plagáte predstavenia v čitateľnej a estetickej kvalite v
súlade s Grafickým manuálom.

3. Zmluvná strana 2 sa zaväzuje uviesť zmluvnú stranu 1 ako partnera predstavenia na všetkých
printových a mediálnych výstupoch od účinnosti tejto zmluvy.

4. Zmluvná strana 1 sa zaväzuje dodať zmluvnej strane 2 Grafický manuál s podkladmi
potrebnými na propagáciu v deň podpisu tejto zmluvy.



Čl. VI. 
Iné ustanovenia 

1. Zmluvné strany sú povinné neodkladne vzájomne si oznámiť skutočnosti, ktoré by mohli
ohroziť plnenie zmluvy, a to aj v jej častiach.

2. Zmluvná strana 1 môže vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu s jednomesačnou
výpovednou lehotou.

3. V prípade porušenia akýchkoľvek dohodnutých podmienok tejto zmluvy zmluvnou stranou 2,
zmluvná strana 1 uloží zmluvnej strane 2 zmluvnú pokutu vo výške 1 O % z fakturovanej
sumy.

ČI. VII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Oblasti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa budú posudzovať podľa zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení, podľa zákona č. 583/204 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení.

2. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopÍi'fať iba so súhlasom oboch zmluvných strán formou
písomného dodatku k nej.

3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zmluvná strana 1 dostane tri
vyhotovenia a zmluvná strana 2 dostane jedno vyhotovenie.

4. Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v zmluve je vyjadrená ich vôľa, nie sú
im známe žiadne skutočnosti, ktoré vy im znemožňovali túto zmluvu podpísať, prečítali si ju,
porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju slobodne a vážne podpísali.

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v nasledujúci deň po jej zverejnení.

6. Zmluvná strana 2 nie je oprávnená postúpiť pohľadávky z tejto zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budú
postúpené pohľadávky zmluvnej strany 2 v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej
vety, bude v zmysle§ 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len
za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.

V Trenčíne dňa 28. 11. 2019 

Za zmluvnú stranu 1: 

Ing. Jaroslav Baška 
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Za zmluvnú stranu 2: 

Mgr. Zuzana Mišáková, DiS. mi 
predseda o. z. Mestské divadlo Trenčín 


