
Dohoda 
o technickom a organizanom zabezpečeni kulttirnych podujati 

uzavretá v súlade s ustanoveniami zákona § 261 ods. 2 a 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zakonnika v zneni neskoršich predpisov 

Učastnik 1: 
Dorn kultiíry 
Ul. gkolská 1, 926 01 Sered' 
gtatutárny organ: František Čavojský, riaditel' 
IČO: 31871798 
DIČ: 2021005965 
IBAN: SK2409000000005036688778 
(d'alej len „DK") 

a 

ilčastnik 2: 

Obchodni meno: Tomáš Brna 
Medvedzie 143/23-29 
027 44 Tvrdošin 
OU-NO-OZP-2017/002636-2 
Č. Iivnostenského registra 560-16271 
IBAN: SK45 0900 0000 0051 5096 9338 
IČ0:46266054 
IČ  DPH: SK1049084388 
Zastapený: Tomáš Brna 
Kontakt: 0948 543 038 

(d'alej len „Ačastnik 2" alebo „usporiadater") 

(spolu aj „zmluvné strany") 

uzatvárajú 

po vzajomnej dohode túto Dohodu o technickom a organizačnom zabezpečeni kultdrnych 
podujati (d'alej len „Dohoda") v nasledovnom zneni: 

PREAMBULA  

1. DK je rozpočtovou organizáciou mesta Sered' so samostatnou právnou subjektivitou. 
Hlavným predmetom činnosti DK je organizovanie kultúrno-spoločenských a vzdelávacich 
aktivit pre občanov, deti a mládež. V mesiacoch máj až september v 



prislušnom kalendarnom roku zabezpečuje DK na základe objednávky od mesta 
v priestoroch amfiteátra v Seredi kultúrne podujatia. 

2. Usporiadater je podnikater, ktorý ma opravnenie organizovať  športové, kultúrne a iné 
spoločenské podujatia. 

elánok 1 
PREDMET DOHODY 

Predmetom Dohody je záväzok DK poskytnúť  tecluiické a organizačné zabezpečenie 
kultúrnych podujati, ktorych usporiadaterom bude účastnik 2 a záväzok účastnika 2 
usporiadať  v amfiteátri v Seredi v mesiacoch jún až september 2020 kultúrne podujatia na 
základe objednávky DK. 

thinok 2 
TRVANIE DOHODY 

Zmluvné strany sa dohodli, že táto Dohoda sa uzatvára na obdobie od 15.6.2020 do 
30.9.2020. 

tlinok 3 
POVINNOSTI ZMLU'VNÝCH STRAN 

1. DK sa zaväzuje poskytnúť  technické a organizačné zabezpečenie kultúrneho podujatia 
uvedeného v 61. 1 Dohody, ktorý usporiada usporiadater v amfiteátri v Seredi v tomto 
rozsahu: 
a) zabezpečiť  spristupnenie areálu amfiteátra na základe časového harmonogramu 

pripravnych prác koncertu, 
b) zabezpečiť  spristupnenie dvoch šatni spolu s prislušenstvom za p6diom, 
c) zabezpečiť  spristupnenie dvoch pokladni pri vstupnej bráne do amfiteátra, 
d) zabezpečiť  pristup k elektickej energii, spotrebu ktorej počas konania kultúrneho 

podujatia hradi DK, 
e) zabezpečiť  pritomnosť  technického personálu počas konania kultúrneho podujatia, 
f) poskytnúť  súčinnosť  pri lokálnej propagácii kultúrneho podujatia - zabezpečiť  

reklamu na internetovej stránke DK a mesta, v tlačenych Seredskych novinkách 
a formou plagátov vyvesených v meste Sered' na miestach na to určených. 

2. 	Usporiadater sa zaväzuje: 
a) najneskôr 14 dni pred konanim kultúrneho podujatia zaslať  DK pisomný časový 

harmonogram pripravnych prac kultúrneho podujatia, 
b) spiniť  všetky povinnosti vyplývajfice zo zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon 

v zneni neskoršich predpisov (d'alej len „autorský zákon"). Zmluvné strany belt na 
vedomie, že technické a organizačné zabezpečenie kultúrneho podujatia nie je 
spoluorganizovanie kultúrneho podujatia a teda jediným a výlučnYm usporiadaterom 
kultúrneho podujatia je usporiadater, ktorý ma povinnosti vyplYvajúce z autorského 
zákona, ktoré sú ustanovené v § 168 autorského zákona pre usporiadatera verejného 
kultúrneho podujatia, v rámci ktorého majú byť  Iivo predvedené chránené hudobné 
diel a, 

c) spiniť  povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 
podujatiach v zneni neskoršich predpisov pre usporiadatera verejného kultúrneho 
podujatia (§ 3 zákona 6. 96/1991 Zb.), 



d) zabezpečiť  umelcov na kultúrne podujatie a uzavrieť  s nimi zmluvy, 
e) zabezpečiť  zvukovú a svetelnú techniku, 

zabezpečiť  ubytovanie pre umelcov, 
g) zabezpečiť  bezpečnosť  návgtevníkov kultúrneho podujatia a ochranu majetku mesta 

v areáli amfiteátra pred, počas a po kultúrnom podujatí, 
h) po uskutočnení kultúrneho podujatia zabezpečiť  čistenie areálu amfiteátra, 
i) v prípade znečistenia parku pri amfiteátri návgtevniktni kultúrneho podujatia, 

zabezpečiť  aj čistenie parku, 
j) dodržať  maximálnu kapacitu amfiteátra, t.j. neprekročiť  kapacitu návgtevníkov 

1.000 osôb, 
k) v nadvaznosti na počet návgtevníkov kultúrneho podujatia zabezpečiť  dostatočný 

počet mobilných sociálnych zariadení, zdravotného, bezpečnostného 
a protipožiameho personálu. 

tlánok 4 
INt DOJEDNANIA ZMLUVNÝCH STRAN 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že usporiadater zaplatí na fičet DK, uvedený v záhlaví 
Dohody, finančnú zábezpeku vo výgke 400E, slovom gtyristo eur, najneskôr do 7 dní 
pred prvým kultúrnym podujatím. Finančná zábezpeka bude použitá v prípade, ak po 
skončení kultúrneho podujatia budú zistené gkody na majetku mesta, ktorý je 
v amfiteátri a parku pri amfiteátri alebo bucha použité na úhradu nákladov spojených 
s čistením areálu amfiteátra alebo parku pri amfiteátri po skončení kultúrneho 
podujatia, ak usporiadater si dostatočne nespini povirmosť  uvedenú v čl. 3 bod 2 písm. 
h) a i) Dohody. 

2. V prípade použitia finančných prostriedkov z fmančnej zábezpelcy je usporiadater 
povinný do 5 dní po doručení pisomného oznámenia o doplatení finančnej zábezpeky, 
doplatiť  rozdiel finančných prostriedkov do výncy 400E. 

3. Finančni zábezpeka bude usporiadaterovi vrátená do 5 dní po ukončení zmluvy na 
fičet usporiadatera uvedený v zihlaví Dohody. 

4. Usporiadater zaplatí najneskôr do 7 dní pred konaním kultúrneho podujatia do 
pokladne DK alebo na Ačet DK, uvedený v zahlaví Dohody, na základe faktúry 
vystavenej DK, priemerné ndklady DK súvisiace s technickým a organizačným 
zabezpečením kultúrneho podujatia, lc-tot-6 sú vo výgke 400E, slovom dvetisíc eur, za 
každé kultúrne podujatie. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že na zaklade písomnej požiadavky usporiadatera, 
zabezpečí DK predaj vstupeniek na kultúrne podujatie, a to za týchto podmienok: 
a) predaj vstupeniek na kultúrne podujatie bude DK realizovať  cez pokladňu DK 

alebo cez predajný systém DK, 
b) z kaldej predanej vstupenky si DK bude Ačtovať  4% z celkovej ceny vstupenky, 

t.j. 4 % z ceny vstupenky vrátane DPH, 
c) vyačtovanie predaných vstupeniek bude do 7 dní od uskutočnenia kultúrneho 

podujatia, 
d) do 5 dní po vyúčtovaní predaných vstupeniek zagle DK na fičet usporiadatera, 

uvedený v zahlaví Dohody, finančné prostriedlcy získané za predaj vstupeniek na 
kultúrne podujatie, ktoré budil znižené o4 %. 

tlAnok 5 
UKONtENIE DOHODY 



Zmluvné strany sa dohodli, že táto dohoda môže byť  ukončená: 
a) dohodou zmluvných strán, 
b) yýpoved'ou tej zmluvnej strany, ktorá vyzvala druhú zmluvnú stranu na pinenie 

povinnosti uvedených v tejto dohode a do terminu určeného v pisomnom oznámeni druhá 
zniluvná strana svoju povinnosť  nespinila, výpovedná doba je jeden mesiac a začina 
plynúť  nasledujúcim mesiacom po doručeni výpovede zmluvnej strany, 

c) odstúpenim od dohody zo strany DK v pripade, ak usporiadater nespini povinnosť  
uvedenú v čl. 4 bod 1, 2 a 4, fičinky odstúpenia od zmluvy nastávajú Mom doručenia 
oznámenia o odstapeni druhej zmluvnej strane, 

d) odstúpenim od dohody zo strany usporiadatera v pripade, ak DK nespini povinnosť  
uvedenú v čl. 3 ods. 1, fičinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia 
oznámenia o odstúpeni druhej zmluvnej strane. 

thinok 6 
ZMLUVNA POKUTA 

1. Ak sa kultúrne podujatie uvedené v 61. 1 Dohody neuskutočni zavinenim usporiadatera, 
zaplati usporiadater zmluvrth pokutu DK vo výške priemerných nákladov súvisiacich s 
technickým a organizačnýrn zabezpečenim kultúrneho podujatia uvedených v 61. 4 bod 4 
Dohody, t.j. 2.000E. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo DK na náhradu 
škody spôsobnej DK neusporiadanim objednaného kultúrneho podujatia. 

2. Ak sa kultúrne podujatie uvedené v 61. 1 Dohody neuskutočni zavinenhn DK, zaplati DK 
zmluvrn1 pokutu usporiadaterovi vo výške priemerných nákladov súvisiacich s 
technickým a organizačným zabezpečenim kultúrneho podujatia uvedených v 61. 4 bod 4 
Dohody, t.j. 2.000£. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo usporiadatera na 
náhradu škody spôsobnej usporiadaterovi neuskutočnenim kultúrneho podujatia. 

tlánok 7 
ZAVEREtNt USTANOVENIA 

1. Dohoda nadohada platnosf dňom jej podpisania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a fičinnosť  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a 
ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zikonnika v platnom zneni na webovom 
sidle DK, ktorýrn je internetová stránka DK. 

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto dohode výslovne upravené sa budú riadiť  prislušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonnika a súvisiacich predpisov. 

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie obsiahnuté v tejto dohode celkom alebo z časti 
neplatným alebo nezákonným alebo neuplatniterným, nemá táto skutočnosť  vplyv na 
platnosf alebo zákonnosť  alebo uplatniternosť  zostávajúcej časti tejto dohody. V 
takomto pripade, ako aj v pripade neplatnosti alebo nezákonnosti alebo neuplatniternosti 
celej tejto dohody sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť  dotknuté ustanovenia novými 
ustanoveniami, ktoré budú v čo najvdčšej miere zodpovedať  Ačelu sledovanému 
dotknutými ustanoveniami alebo uzatvoriť  novú dohodu, ktorá bude v čo najváčšej miere 
zodpovedať  fičelu sledovanému pôvodnou dohodou. 

4. V pripade, ak bude podra tejto dohody potrebné doručovať  druhej zmluvnej strane 
akúkorvek pisomnosť, doručuje sa táto pisomnosť  na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v uvode tejto dohody, pokiar nie je zmena adresy pisomne oznámená druhej zmluvnej 
strane, ktorá pisomnosť  doručuje. V pripade, ak sa pisomnosť  aj pri dodežani týchto 
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú 
dňom vrátenia zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 



Očastnik 2: 

Tomáš Brna 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto dohodu uzavreli slobodne a vážne, prečitali ju, jej 
obsahu porozumeli a na znak salasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpisali na 
to oprávneni zástupcovia zmluvných strán. 

6. TiIto dohodu možno zmeniť  alebo dopiniť  len formou pisomných vzostupne čislovaných 
dodatkov, a to po predchádzajficej dohode zmluvných strán. 

7. Táto dohody je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po uzatvoreni dohody, 
dostane každa zmluvna strana po jednom vyhotoverd. 

V Seredi &la 

ĹJčastnik 1: 

Dom kultúry 
Mgr. František tavojský, 

SEREt) tKOLSKA 118/1 
&O. 5036688778/0900 

10011111171798 Die: 20210009M 
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