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Zmluva o spolupráci pri organizácii hudobného predstavenia 
a 

zmluva krátkodobom nájme nebytových priestorov 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Prenajímateľ: Dom Kultúry Sereď 
Školská 118/1, 926 01 Sered' 
Zastúpený : Mgr. František Čavojský- riaditeľ 
IČO: 31871798 
DIČ: 202 100 59 65 
bankové spojenie: SLSP 
SK7409000000005036688751 -výdavkový účet 
SK2409000000005036688778 - príjmový účet 

(ďalej len ako "prenajímateľ") 

Nájomca: Tonada, s.r.o., Studenohorská 28, 841 03 Bratislava 
zastúpený: Miroslav Čačík 
IČO: 45263523 
DIČ: 2022940348 
IČ DPH: SK2022940348 
bankové spojenie: SLSP 
č. účtu : SK31 0900 0000 0050 3832 6594 
osoba oprávnená k rokovaniu: Miroslav Čačík, Dorota Kachútová 
osoba oprávnená k podpísaniu zmluvy: Miroslav Čačík, Mária Čačíková 
č. tel.: 
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(ďalej len ako "nájomca") 

Čl. l 

1.1 Účelom tejto zmluvy je vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii 
hudobného podujatia s názvom SPIEVANKOVO dňa 11.12.2018 v koncertnej sále v Seredi v 
priestoroch prenajímateľa . Obidve zmluvné strany sú spoluorganizátormi uvedeného podujatia. 

1.2 Konštatuje, sa že výlučný vlastník nehnuteľnosti - mesto Sereď, zveril nehnuteľnosť 

špecifikovanú v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy, do správy prenajímateľovi, ktorý je 
oprávnený ju prenechať do nájmu tretej osobe. 

1.3 Konštatuje, sa že prenajímateľ vo vlastnom mene a na vlastný účet predáva vstupenky na 
podujatie špecifikované v čl. 111 bod 3.1 do prvých 5 radov koncertnej sály v počte miest: 96, 
v radoch č. 19 a 20 v počte miest 38 a l'avý a pravý balkón v počte 40 miest, spolu v celkovom 
počte 174. 

1.4 Konštatuje, sa že nájomca vo vlastnom mene a na vlastný účet predáva vstupenky na podujatie 
špecifikované v čl. 111 bod 3.1 prostredníctvom predajnej siete Ticketportal do ostatných radov 
nespomenutých v bode 1.3. v celkovom počte miest 306. 

1.5 Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvárajú podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného 
zákonníka a podľa § 3 zákona č ... 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v 
znení neskorších predpisov túto zmluvu s nasledovným obsaholl). 
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6.1 
a) 

b) 

c) 
d) 
e) 
f) 

g) 

6.2 
a) 

6.3 
a) 

b) 

c) 

6.4 

.. 
Prenajímateľ je povinný: 
odovzdať predmet nájmu uvedený v čl. 2 bod 2.1 tejto Zmluvy v stave spôsobilom na užívanie 
na dojednaný úče l , 

umožniť nájomcovi užívať predmet nájmu za podmienok dohodnutých touto zmluvou a 
zabezpečiť mu plný a nerušený výkon práv spojených s nájmom, 
riadne a včas poskytovať nájomcovi služby, na ktoré sa zaviazal v tejto zmluve, 
zabezpečiť nájomcovi a účinkujúcim prístup do sály od 14,00 hod., 
zabezpečiť v šatni a na WC mydlo a ostatné hygienické potreby, 
zabezpečiť dve osoby (dobrovoľníkov}, ktorí budú účinkujúcim k dispozícii v čase od 15.00 do 
19.00 (pred a počas vystúpenia}, 
zabezpečiť, aby od 14.30 hod. bol v priestoroch predmetu nájmu k dispozícii technik schopný 
zabezpečiť nasvietenie sály. 
Prenajímateľ je oprávnený: 
poverenými osobami vykonávať kontrolu , či nájomca užíva predmet nájmu riadnym spôsobom v 
súlade s ustanoveniami zmluvy a ďalšími právnymi a všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, a za týmto účelom je oprávnený vstúpiť do prenajatých nebytových priestorov, 
Nájomca je povinný: 
užívať predmet nájmu len na účel dohodnutý touto zmluvou, zmeniť dohodnutý účel užívania je 
možné len s písomným súhlasom prenajímateľa, 
užívať predmet nájmu s riadnou starostlivosťou tak, aby sa zamedzila možnosť jeho 
poškodenia alebo znehodnotenia, 
odovzdať predmet nájmu po skončení nájmu v stave, v akom ho prevzal, 

Nájomca je zodpovedný za dodržiavanie povinností a zákazov podľa tejto Zmluvy všetkými 
osobami, ktoré sa budú nachádzať v predmete nájmu počas trvania tohto zmluvného vzťahu . 

6.5 Nájomca nie je oprávnený vykonávať úpravy trvalého charakteru na predmete nájmu. 

6.6 Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu, a to ani časť prenajatých priestorov do 
nájmu, podnájmu alebo výpožičky ďalším tretím osobám, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu prenajímateľa . 

6. 7 Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za škody na majetku a veciach ním vnesených do 
prenajatých priestorov. 

Čl. VIl 
Skončenie nájmu, skončenie zmluvy 

7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú . Nájom sa končí uplynutím doby dojednanej v čl. IV bod 
4.1 Zmluvy. 

7.2 Nájom je možné skončiť kedykoľvek na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán. 

7.3 V prípade, ak sa podujatie špecifikované v čl. 111 bod 3.1 zmluvy z objektívnych okolností na 
jednej či druhej strane (živelná pohroma, epidémia, úraz, havária, choroba atď.} neuskutoční , 

zmluvné strany sa dohodnú na náhradnom termíne uskutočnenia podujatia. V prípade, ak sa 
zmluvné strany na náhradnom termíne uskutočnenia podujatia nedohodnú, každá zo zmluvných 
strán má právo od zmluvy odstúpiť. 

Čl. VIli 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom 
sídle prenajímateľa podľa§ 47 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s§ 
5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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