
Č. j.: 1273/2021/OK

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení vystúpenia

čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Nitra
zastúpenie: Marek Hattas 

primátor mesta
sídlo: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK04 0900 0000 0050 2800 1139
IČO: 308307
DIČ: 2021102853
IČ DPH: SK2021102853

Dodávateľ: STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA V NITRE
zastúpenie: Martin Kusenda
funkcia: riaditeľ
sídlo:
IČO:

7. pešieho pluku 1560/1 94901 Nitra
36103004

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0031 1505

ČI. 2
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zabezpečenie vystúpenia Stretnutie s Veľkou Moravou 
v rámci podujatí Nitra, milá Nitra 2021 - Pocta Pribinovi.

čl. 3
Miesto a čas plnenia

Miestom realizácie vystúpenia je hradný kopec v Nitre, dňa 5. júla 2021 od 15.00 
hodiny.

čl. 4
Cena plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že je táto zmluva bezodplatná.

čl. 5
Záväzky dodávateľa

1. Dodávateľ sa zaväzuje:
zabezpečiť dramaturgiu vystúpenia;
zabezpečiť na vlastné náklady dopravu účinkujúcich;
zabezpečiť materiálno-technické zabezpečenie;
bez meškania oznámiť objednávateľovi vážne prekážky, ktoré mu bránia v plnení 
povinností podľa tejto zmluvy;



dodržiavať pokyny objednávateľa v súvislosti s prípravou a realizáciou 
vystúpenia;
vhodným spôsobom prezentovať Mesto Nitra ako organizátora podujatia; 
dodávateľ súhlasí s vytvorením fotografií z vystúpenia, ich použitia na webovom 
sídle objednávateľa a tento súhlas udeľuje bezplatne.

2. Dodávateľ je povinný dodržiavať povinnosti vyplývajúce z predpisov o ochrane 
zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrany majetku a požiarnej ochrany. Ďalej je 
povinný zachovávať poriadok počas priebehu vystúpenia, dodržiavať príslušné 
autorsko-právne. daňové, zdravotno-hygienické, požiarne, bezpečnostné a iné 
právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávneným orgánom.

3. Dodávateľ je povinný dodržiavať aktuálne opatrenia Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Nitre a nariadenia Vlády SR v súvislosti s pandémiou 
Covidl9.

čl. 7
Záväzky objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje:

vytvoriť podmienky pre prípravu a realizáciu výkonu;
nahlásiť podujatie príslušným autorským spoločnostiam a agentúram (SOZA, LITA 
a pod.);
zabezpečiť propagáciu v meste Nitra formou uverejnenia informácií na webovej 
stránke www.nitra.sk a www.nisys.sk;
zaplatiť odber energií;
zabezpečiť službu zodpovedného zamestnanca odboru kultúry MsÚ, požiarnej 
hliadky a asistenčnej zdravotnej služby;
dodržiavať aktuálne opatrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre 
a nariadenia Vlády SR v súvislosti s pandémiou Covidl9.

čl. 8
Záverečné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s obsahom, čo potvrdzujú 
svojimi podpismi.

2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy sú platné len v písomnej forme a po súhlase oboch 
zmluvných strán.

3. Dodávateľ dáva objednávateľovi súhlas v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov na spracovávanie 
osobných údajov potrebných k výkonu činností vyplývajúcich z tejto zmluvy, na 
vedenie evidencie a na jej zverejnenie v zmysle čl. 8 bodu 4. tejto zmluvy. Súhlas 
sa poskytuje na dobu neurčitú.

4. Túto zmluvu v zmysle § 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
a) mesto zverejní na webovom sídle mesta, alebo



b) ak zmluva nie je zverejnená podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jej 
uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie zmluvy 
v Obchodnom registri.

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
(s odkazom na § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

6. O nadobudnutí účinnosti zmluvy svedčí písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
Mesto Nitra vydá účastníkovi zmluvy na požiadanie potvrdenie o zverejnení 
zmluvy.

7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden 
dodávateľ.

Marek Hattas / 
primátor mesta Ni


