
Zmluva o spolupráci 
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 
 
medzi: 
 
Správa majetku Sereď, s.r.o. 
sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď 
zapísaná:  v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T 
zastúpená: JUDr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 
IČO: 46439 773 
DIČ: 282000 6002  
IČ DPH: SK 282000 6002  
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
(ďalej len „SMS“) 
a 
Dom kultúry 
Ul. Školská 1, 926 01 Sereď 
zastúpený: Mgr. František  Čavojský, riaditeľ 
IČO: 31871798 
DIČ: 2021005965 
IBAN: SK2409000000005036688778 
(ďalej len „DK“) 
a 
BRUVO Slovakia, s.r.o. 
sídlo: Priemyselná 5, 926 01 Sereď 
zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24275/T 
zastúpený: Ronny Bruynseels, prokurista  
IČO: 44 935 617 
DIČ: 2022897129 
IČ DPH: SK2022897129 
IBAN: SK77 7500 0000 0040 0890 7780 
(ďalej len „BRUVO“) 
 
(spolu aj „zmluvné strany“) 

 
Preambula 

1. SMS je obchodnou spoločnosťou založenou mestom Sereď - Uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Seredi č. 174/2011 zo dňa 2.11.2011 - za účelom spravovania a 
prenajímania nebytových  priestorov, vlastných objektov a objektov mesta a realizácie ich 
technického zhodnocovania. SMS má na základe Nájomnej zmluvy  č. 838/2016 
uzatvorenej dňa 23.11.2016 s mestom Sereď ako prenajímateľom v nájme budovu Domu 
kultúry Sereď -  stavbu so súpisným číslom 118, postavenej na  parcelách registra „C“ č. 
3049 a 3050 v k. ú. Sereď (ďalej len „dom kultúry“).  

2. SMS chce realizovať výmenu okien a dverí na časti budovy domu kultúry, konkrétne na 
estrádnej sále domu kultúry. Súhlas s realizáciou uvedených stavebných úprav mesto ako 
prenajímateľ udelilo SMS ako nájomcovi dňa 13.3.2018. Uvedené stavebné úpravy sú 
súčasťou opráv estrádnej sály, ktoré SMS plánuje po dohode s mestom ako 
prenajímateľom, konkrétne sa jedná ešte o vymaľovanie stien vo vnútri estrádnej 



sály, oprava, renovácia a výmena časti parkiet v estrádnej sále, oprava elektronického 
požiarneho systému a výmena svietidiel v estrádnej sále.  

3. DK je rozpočtovou organizáciou mesta Sereď so samostatnou právnou 
subjektivitou. Hlavným predmetom činnosti DK je organizovanie kultúrno-
spoločenských a vzdelávacích aktivít pre občanov, deti a mládež. 

4. BRUVO je výrobca okien a dverí z plastu a hliníka s 30 ročnými skúsenosťami. Ako 
výrobná jednotka belgickej materskej firmy sa usadil v meste Sereď v roku 2009 
a následne začal pôsobiť aj na slovenskom trhu. Z dôvodu udržiavania dobrých vzťahov 
s mestom Sereď, ako aj úspešného niekoľko ročného podnikania na území mesta Sereď  
a v súlade s firemnou  kultúrou má BRUVO  záujem o rozvoj mesta Sereď a svojimi 
podnikateľskými aktivitami chce prispieť k zlepšeniu kvality služieb poskytovaných 
občanom mesta Sereď a návštevníkom kultúrnych a spoločenských podujatí 
organizovaných DK v  dome kultúry.  

 
 

Článok I 
Predmet spolupráce 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom spolupracovať pri realizácii  výmeny plastových 
okien a dverí na estrádnej sále domu kultúry (ďalej len „ okná a dvere“). 

2. BRUVO sa zaväzuje: 
v termíne najneskôr do 14.5.2018 dodať do domu kultúry  okná a dvere v hodnote 9.000 
EUR s DPH (slovom deväťtisíc eur),  ktoré vyrába vo svojej prevádzke v Seredi, počet a 
technické parametre okien a dverí sú v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

3. SMS sa zaväzuje: 
a) k výmene okien a dverí zabezpečiť potrebné súhlasy od  príslušných orgánov v súlade 

so všeobecne záväznými predpismi, 
b) umožniť zástupcovi spoločnosti BRUVO vstup do estrádnej sály za účelom 

premerania rozmerov okien a dverí, 
c) zabezpečiť demontáž starých okien a dverí po dohode so spoločnosťou  BRUVO, 
d) zabezpečiť montáž  okien a dverí (bez murárskych prác) spoločnosťou BRUVO, 
e) uhradiť spoločnosti BRUVO do 10 pracovných dní po montáži okien a dverí  sumu 

1.160,-EUR na bankový účet spoločnosti BRUVO uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 
Deň ukončenia montáže bude uvedený v preberacom protokole podpísanom určenými 
zástupcami SMS a BRUVO, 

f) po zrealizovaní výmeny okien a dverí zverejniť v najbližšom vydaní Seredských 
noviniek informáciu o výmene okien a dverí spoločnosťou BRUVO. 

4. DK sa zaväzuje pre BRUVO zabezpečiť propagáciu jeho obchodného mena  a to 
nasledovne:  
a) po dobu jedného kalendárneho roka od  dodania okien a dverí do domu kultúry: 

- uverejňovať logo spoločnosti na všetkých tlačených plagátoch propagujúcich 
kultúrne a spoločenské akcie organizované DK, kde zadávateľom printových 
propagačných materiálov je DK, 

- pri organizovaní celomestských kultúrnych a spoločenských podujatí, ako je 
Seredský hodový jarmok, vianočné trhy a Flórafest umiestniť na hlavnom pódiu 
banner (plachtu) s logom spoločnosti, pričom obsah textu, veľkosť loga a rozmery 
baneru budú dohodnuté osobitne zástupcami DK a BRUVO,   

- pri vstupe do estrádnej sály domu kultúry umiestniť  informačnú tabuľu o tom, že 
okná a dvere v estrádnej sále dodala spoločnosť BRUVO na základe tejto zmluvy 
o spolupráci. Obsah textu, veľkosť loga a rozmer tabule budú dohodnuté osobitne 
so zodpovednými zástupcami zmluvných strán, 



- ponúknuť a následne po dohode so zástupcami BRUVO poskytnúť dohodnutý 
počet voľných vstupeniek na kultúrne akcie organizovaných DK pre zamestnancov 
BRUVO. 

b) po dobu troch mesiacov od   dodania okien a dverí do domu kultúry: 
- zverejňovať reklamu na LED paneli umiestnenom na objekte MsKS NOVA, Ul. 

D. Štúra č. 759/35, 927 01 Sereď, pričom text reklamy bude dohodnutý osobitne so 
zodpovednými zástupcami DK a BRUVO. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednými zástupcami za jednotlivé zmluvné strany 
sú tieto osoby: 

• za SMS – JUDr. Ing. Daniela Vargová, konateľka, 0917 972 114 
• za DK – Mgr. František Čavojský, riaditeľ, 0905 431 701 
• za BRUVO – Ronny Bruynseels, prokurista, 0904253051 

 
Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 
1. Táto zmluva môže byť akokoľvek menená a doplňovaná iba formou písomných 

dodatkov odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.  
2. Skutočnosti výslovne neuvedené v tejto zmluve sa riadia Občianskym zákonníkom č. 

40/1964 Zb. v platnom znení.  
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a stáva sa 

účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom sídle účastníka č. 1. 
Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v platnom znení. 

4. Je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých po jednom obdrží každá zo zmluvných 
strán.  

 
 
V Seredi dňa  11.4.2018 
 
 
Za SMS: 
Správa majetku Sereď, s.r.o.                             
JUDr. Ing. Daniela Vargová, konateľka    ................................................................                            
 
 
 
Za DK: 
Dom kultúry              
Mgr. František Čavojský, riaditeľ    ................................................................                            
 
 
Za BRUVO: 
BRUVO Slovakia, s.r.o. 
Ronny Bruynseels, prokurista                                    ..................................................................  


