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Zmluva o spolupráci

uzavretá medzi:

1/ Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Sídlo: Ul. 7. pešieho pluku č. 1, Nitra

zastúpený: Mgr. art. Martinom Kusendom, riaditeľom

IČO: 36 103 004

DIČ:2021467976

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0031 1505

2/ VERTIGO (občianske združenie),

Sídlo: UKF-ULUK, Štefániková 67, 94901 Nitra 

IČO: 37 854 968

zastúpený: Mgr. Richardom Kováčikom, PhD., zástupcom správnej rady OZ 

IBAN: SK56 7500 0000 0040 0242 7006

ohľadne spolupráce medzi oboma zmluvnými stranami nasledovne:

ČI. I.

Účastník v 1/ rade, ako správca majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja, konkrétne 

nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove súpisné číslo 1560 na parcele číslo 2048 

katastrálne územie Nitra I. na ulici 7. pešieho pluku č. 1. Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri 

nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, Správa katastra Nitra na liste vlastníctva číslo 4113.

Vzhľadom na účelné využitie spravovaných priestorov budú obaja účastníci aktívne 

spolupracovať vo veci prevádzkovania FILMOVÉHO KLUBU.



Za týmto účelom sa zaväzuje

účastník v 1/ rade:

• poskytovať priestor Štúdia Tatra za účelom spolupráce účastníkovi v 2 rade na 

realizáciu filmových projekcií

• v čase premietania filmov umožniť kompetentnej osobe (osobám) účastníka v 2/ rade 

prístup do priestorov zvukovej a osvetľovacej kabíny. Kompetentnou osobou sa 

rozumie osoba oprávnená obsluhovať elektrické zariadenia a iné zariadenia súvisiace 

s vykonávaním predmetnej činnosti (majúca potrebné osvedčenie). Táto osoba (osoby) 

je zároveň povinná jedenkrát ročne absolvovať školenie BOZP a PO bezpečnostným 

technikom SDKSvN.

• zoznam kompetentných osôb odovzdá účastník v 2/ rade účastníkovi v 1/ rade najneskôr 

v deň schvaľovania harmonogramu (dramaturgického plánu)

• všetko podľa vopred dohodnutého harmonogramu, ktorý sa bude vypracovávať 

a obnovovať v mesačných časových intervaloch a musí byť schválený štatutármi 

obidvoch účastníkov.

účastník v 2/ rade:

• vypracovať a zabezpečiť dramaturgický plán Filmového klubu

• komunikovať s distribučnými spoločnosťami

• zabezpečovať objednávky i úhradu faktúr za projekcie

• zabezpečiť personálnu oblasť prevádzky Filmového klubu Tatra na vlastné náklady

• zabezpečiť projekčnú techniku - projektor a samostatný zvukový systém

• organizačne zabezpečovať filmovú projekciu

• poskytnúť SDKSvN 3 voľné vstupenky na každú projekciu

• za vopred dohodnutých podmienok bezodplatne zabezpečiť projekciu alebo zapožičať 

projekčnú a zvukovú kino-techniku pre potreby SDKSvN

ČI. II.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1. 3. - 31. 12. 2018 s možnosťou jej predĺženia.

ČI. III.

Poskytované vzájomné plnenia podľa čl. I. tejto zmluvy sú pre oboch účastníkov bezplatné.



ČI. IV.

Technický stav nebytového priestoru

Zmluvné strany berú na vedomie, že účastník v 1/ rade prenecháva účastníkovi v 2/ rade 

nebytové priestory v stave spôsobilom na účel užívania.

ČI. V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

Účastník v 2/ rade je povinný:

užívať priestory v súlade s účelom určeným v čl. I. tejto zmluvy

zabezpečiť a dodržiavať čistotu užívaných priestorov, schodiska a priľahlých

sociálnych zariadení

bez zbytočného odkladu oznámiť potrebu opráv, ktoré zabezpečuje účastník v 1/ rade, 

inak účastník v 2/ rade zodpovedá za škody spôsobené nesplnením tejto povinnosti 

odovzdať priestory po skončení užívania v stave, v akom ich prevzal s prihliadnutím na 

obvyklé opotrebenie

účastník v 2/ rade zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu užívaného 

priestoru a ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci svojich zamestnancov ako aj za 

ochranu bezpečnosti a zdravia návštevníkov filmových projekcií.

účastník v 2/ rade nie je oprávnený poskytovať priestor tretím osobám 

dodržiavať zákaz fajčenia v celom objekte

Účastník v 1/ rade je povinný:

Odovzdať nebytové priestory účastníkovi v 2/ rade v stave spôsobilom na dohodnutý účel.

Čl. VI.

Táto zmluva sa môže skončiť:

1. Dohodou zmluvných strán.

2. Výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začína plynúť prvým dňom nasledovného mesiaca po jej doručení.



ČI. VIL

Záverečné ustanovenia

1. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu možno vykonať len písomne, na základe súhlasných 

prejavov účastníkov zmluvy očíslovaným dodatkom k tejto zmluve.

2. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola 

podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom 

potvrdzujú svojim vlastnoručnými podpismi.

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pre každú zo zúčastnených strán po 

jednom vyhotovení.

V Nitre, dňa 27. 02. 2018

účastník v 1/ rade

zast.: Mgr. art. Martinom Kusendom

účastník v 2/ rade

zast.: Mgr. Richardom Kováčikom, PhD

Staré divadlo 
Karola Spišáka 

v Nitre
jfl. 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
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