
č.j.9 Í2022/OKaP

Zmluva o spolupráci
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Zmluvné strany
1. Mesto Nitra

v zastúpení: Marek Hattas, primátor 
sídlo: Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra 
IČO: 00 308 307 
DIČ: 202 110 2853
IČ DPH: SK 202 110 2853
(ďalej len „Mesto Nitra“)

2. STARÉ DIVADLO KAROLA SPIŠÁKA V NITRE
v zastúpení: Martin Kusenda, riaditeľ
sídlo: Ul. 7. Pešieho pluku 1, 949 01 Nitra
IČO: 36 103 004
DIČ: 202 146 7976
(ďalej len „Staré divadlo“)

Článok I
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je spolupráca medzi Mestom Nitra a Starým divadlom pri 
vzájomnej propagácií zmluvných strán.

Článok II
Záväzky zmluvných strán

1. Mesto Nitra sa zaväzuje:
a) poskytnúť priestor Starému divadlu v mesačníku Radničné noviny v sekcii Kam za 

kultúrou,
b) umiestniť na webovej stránke www.nitra.eu mesačný program Starého divadla 

a tlačovú správu k premiére divadelného predstavenia Starého divadla na základe 
zaslaných podkladov,

c) poskytnúť bezplatne 1 skruž vo vlastníctve Mesta Nitry umiestnenú na Štefánikovej 
ulici pre potreby Starého divadla,

d) prezentovať akcie a predstavenia Starého divadla v rámci Turistického informačného 
centra (TIC Nitra),

e) umožniť umiestnenie prezentácie mesačného programu divadelných predstavení 
Starého divadla v priestranstvách vybraných detských ihrísk v správe Mesta Nitra.

2. Staré divadlo sa zaväzuje:
a) poskytnúť mesačne Mestu Nitra vstupenky na divadelné predstavenia Starého divadla, 

ktoré budú spolu s počtom vstupeniek dohodnuté medzi kontaktnými osobami,
b) umiestniť logo Mesta Nitry na propagačných materiáloch Starého divadla a na svojej 

webovej stránke www.staredivadlo.sk v sekcii „partneri“ s priamym preklikom na 
stránku mesta Nitry www.nitra.sk

3. Kontaktné osoby:
Mesto Nitra - Tímea Galová, galova@msunitra.sk, +421 37 6502 212
Staré divadlo - Dušan Nevín, dusan.nevin@sdn.sk, +421 903 444 922



Článok III
Doba platnosti

1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu do 31.12.2022.
2. Zmluvu o spolupráci možno ukončiť:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou 

stranou; odstúpenie musí byť písomné a je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane,
c) výpoveďou jednej zo zmluvných strán; výpovedná doba je 2 mesiace a začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď riadne 
doručená druhej zmluvnej strane.

3. V prípade skončenia záväzkového vzťahu podľa ods. 2/ sú zmluvné strany povinné riadne 
vysporiadať si vzájomné záväzky ku dňu skončenia zmluvného vzťahu.

Článok IV
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Je 
možné ju meniť len písomnými, obojstranne odsúhlasenými dodatkami.

2. 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 Nitra 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 vestníku.

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

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

5. Staré divadlo súhlasí so zverejnením svojich identifikačných údajov v rozsahu, v akom sú 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

6. Táto zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží Mesto Nitra a 

dve Staré divadlo.
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, zmluva bola uzavretá slobodne 

a vážne a na znak súhlasu ju zmluvné strany vlastnoručne podpísali.

V Nitre, 

primátor mesta Nitry
Martin Kusenda

riaditeľ Starého divadla v Nitre


