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ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany 

 

Správca:  Mestské kultúrne stredisko Sabinov 

 so sídlom Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov 

 IČO: 00149683 

 Štatutárny orgán: Mgr. Lucia Mihoková, riaditeľka  

 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

 Číslo účtu: 11632572/0200 

 IBAN: SK81 0200 0000 0000 1163 2572 

 

 (ďalej len „správca“) 

 

 

Partner:  Kristián Gajdoš SINAI BAR 

 so sídlom Jarovnice 237, 082 63 Jarovnice 

 IČO: 43055290 

 Bankové spojenie: Slovenská Sporiteľňa 

 Číslo účtu: 0503667720 

 IBAN: SK 34 09 000000000 503667720 

 BIC: GIBA SK BX 

 

 (ďalej len „partner“) 

 

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú túto zmluvu o spolupráci (ďalej len „zmluva“) 

 

 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1. Správca je správcom futbalového ihriska (ďalej len „ihriska“), ktorý je vo vlastníctve 

mesta Sabinov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej forme spolupráce: 

a) partner bude podporovať MFK Slovan Sabinov 

b) správca prenechá partnerovi miesto pre umiestnenie stánku s občerstvením, pričom 

partner bude správcovi uhrádzať všetky náklady spojené s dodaním elektrickej energie 

pre potreby prevádzky stánku. Partner sa pri prevádzke stánku zaväzuje dodržiavať 

organizačno-technické pokyny správcu, bez ohľadu na formu pokynov. 

3. Partner vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými oprávneniami a súhlasmi 

príslušných orgánov verejnej správy v súlade s právnymi predpismi, ktoré sú potrebné 

pre prevádzkovanie stánku alebo s ním súvisia (ďalej len „osobitná spôsobilosť“). Partner 

sa zaväzuje osobitnú spôsobilosť zachovať počas celej platnosti zmluvy. 
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II. Finančné vysporiadanie a platobné podmienky 

 

1. Partner sa zaväzuje platiť správcovi úhradu za elektrickú energiu v rozsahu skutočnej 

spotreby mesačne na základe faktúry, ktorú správca vystaví do 15 dní po skončení 

príslušného kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej vystavenia. 

2. Úhrady podľa tohto článku zmluvy sa platia formou bezhotovostného prevodu finančných 

prostriedkov na príslušný účet zmluvnej strany uvedený v záhlaví zmluvy. So súhlasom 

príslušnej zmluvnej strany možno platbu realizovať aj v hotovosti. 

3. V prípade omeškania partnera so splnením povinnosti podľa odseku 1 je správca 

oprávnený požadovať od partnera zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z dlžnej 

sumy denne. Tým nie je dotknutý nárok správcu požadovať náhradu škody spôsobenej 

porušením uvedenej povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje porušujúcu 

zmluvnú stranu povinnosti dodatočne riadne splniť zmluvnou pokutou zabezpečenú 

povinnosť. 

 

 

 

 

III. Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Zmluva sa dojednáva na dobu určitú – do 30. 6.2016. 

2. Zmluva zaniká: 

a) dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy výlučne z dôvodov uvedených v tejto zmluve, 

c) výpoveďou. 

3. Správca je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch: 

a) ak sa partner dostane do omeškania so zaplatením úhrad v zmysle čl. II dlhšie ako 

30 dní, 

b) ak partner neuposlúchne organizačno-technické pokyny správcu, 

c) ak zanikne osobitná spôsobilosť partnera, 

d) ak sa voči partnerovi vedie konkurzné konanie, konanie o povolenie reštrukturalizácie, 

návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo ak partner 

vstúpil do likvidácie, 

e) z dôvodu iného porušenia zmluvy partnerom, pokiaľ partner porušenie povinnosti 

alebo omeškanie s jej splnením napriek písomnej výzve správcu neodstránil ani 

v primeranej lehote poskytnutej mu na to správcom, pričom za primeranú lehotu sa 

považuje lehota 14 dní. 

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať zmluvu z akéhokoľvek dôvodu. 

Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

Výpovedná lehota však najneskôr uplynie dňom uplynutia doby uvedenej v odseku 1. 

5. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia príslušnej zmluvnej strane. 

Odstúpením sa zmluva zrušuje ku dňu jeho doručenia príslušnej zmluvnej strane. 
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IV. Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 

skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 

zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy. 

2. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa 

alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne 

a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového 

doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom na korešpondenčné údaje 

zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa 

považuje: 

a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 

zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa 

považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky 

odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá 

v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo 

z akéhokoľvek iného dôvodu; 

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej 

strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy 

obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou, 

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou 

stranou,  

d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým 

zariadením odosielajúcej zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy 

prijímajúcej zmluvnej strane. 

3. Partner je povinný písomne oznamovať správcovi každú zmenu jeho identifikačných 

údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy 

nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si partner povinnosť podľa tohto 

odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu 

správca zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, partner v celom rozsahu zodpovedá za to, že 

sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného správcom podľa tejto zmluvy a má sa 

za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto zmluvy. 

4. Partner nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam správcu bez jeho 

písomného súhlasu. 

5. Partner je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči 

správcovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase správcu. Správca je oprávnený 

postúpiť pohľadávky voči partnerovi na svojho zriaďovateľa (Mesto Sabinov) aj 

bez súhlasu partnera. 
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V. Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle správcu. Zmluvné strany 

súhlasia so zverejnením zmluvy v celom rozsahu. 

2. Záväzkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník. 

3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane 

partner a jeden rovnopis dostane správca. 

4. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po ich 

predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli 

a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 

vlastnoručnými podpismi alebo podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo 

v zastúpení. 

 

V Sabinove dňa 29.10.2015  V Sabinove dňa 29.10.2015 

 

Správca:      Partner: 

Mgr. Lucia Mihoková    Kristián Gajdoš 

riaditeľka MsKS      

 

_________________________   _________________________ 
 


