Zmluva o poskytnutí služieb
uzatvorená v zmysle
ustanovenia § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
(ďalej ako „zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:
1. Poskytovateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpená:
IČO:
DIČ / IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Kontaktná osoba poverená
realizáciou predmetu zmluvy:
Email:
Tel.:

CDT Light & Sound, s. r. o.
Bubnová 2784/4, 945 01 Komárno
Ing. Andrej Doktorik
47176032
2023784653
VÚB Komárno
3144943458/0200
Ing. Andrej Doktorik
doktorik@cdtsound.sk
+421 905 623 980

(ďalej ako „poskytovateľ“)
a
2. Objednávateľ
Názov:
Obec Zlatná na Ostrove
Sídlo:
č. 184, 946 12 Zlatná na Ostrove
IČO:
00306738
DIČ:
2021035775
IBAN:
SK19 7500 0000 0040 2969 8252
Zastúpený:
Ing. Eva Varjúová, starostka obce
Kontaktná osoba poverená
realizáciou predmetu zmluvy:
Ing. Eva Varjúová
E:mail:
obeczlatna@obeczlatna.sk
Telefón:
035/7781168, +421 917 710 426
(ďalej ako objednávateľ, a poskytovateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“)
Článok I.
Predmet zmluvy
1.1 Názov predmetu zákazky: „Technické zabezpečenie kultúrnych programov –Obecný deň
2022".
1.1.1 Opis zákazky obecný deň 25.06.2022


Prenájom certifikovaného javiska vrátane kompletného zastrešenia o rozmeroch 10 x 8
m a zábrany určeného na usporiadania kultúrnych programov, vrátane dopravy,
montáže a demontáže.



Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky javiska počas obecného dňa
25.06.2022, vrátane dopravy, montáže, obsluhy a demontáže. Javisko vrátane
kompletného osvetlenia a ozvučenia musí byť k dispozícií najneskôr dňa 24.06.2022 o

21.00 hod. Ponuka má obsahovať všetky špecifiká požadované vystupujúcimi
skupinami: " Póstás Józsi, Bódi Csabi, TNT, DJ Boli, Ábrahám Imike".
Parametre dodávanej zvukovej a svetelnej techniky:
Výkonový zvukový systém "FRONT" : - originálny značkový systém značky Line
aray DAS Aero 38 - celkový výkon 25kW - 12 ks DAS Aero 38 mid-high - 6 ks,
dBtechnologies S30 sub – 4ks
Odposluch - monitory : 6ks 15/1,4" 600W/db
Mixpult: Front – Allen & Health ML3000-40ch VCA(8xaux Soundcraft SI
Expresion),
Procesory: Klark Technic DN360 EQ, DBX 166XL Comp(Gate), Drawner DS201
GATE , Alesis AS3600 Comp (GATE), Lexicon Reverb MPX200, TC Electronic DTwo Delay
Mikrofóny: Shure - SM58, SM57, SM57 Beta, Beta58, SM86 AKG C 1000 sennheiser E604, drumset AKG
Iné príslušenstvo: Multikáble, stojany na mikrofóny, Di box, XLR káble, nástrojové a
reprokáble podľa potreby, kompletný elektrorozvod 380 V
Svetlový park:
Rotačné hlavy: 12ks Pointe 10R - VL 2000 -Wash - 8ks LED Wash 36 x 10W - 8ks
Beam Sharpy 7R - 4ks PC 1000W, 1ks PC 2000W with dimmer for front bridge - 4ks
Blinder 2cell
Dymostroj: 2ks Hazer Look Unique 2.0 s ventilátorom
Svetelné pulty: AVOLITES Arena
Iné príslušenstvo: Multikáble, certifikované úchytky, XLR káble pre DMX rozvod,
kompletný elektrorozvod 380 V.
Prenájom pivného stanu rozmery 20 x 15m




Zabezpečenie účinkujúcich dňa 25.06.2022 o 15:30 hod. Ábrahám Imike, 16:30 hod.
Póstás Józsi trvanie vystúpenia minimálne 60 min, Bódi Csabi o 18:00 hod. trvanie
vystúpenia minimálne 30 min, skupina TNT o 20:00 hod. trvanie vystúpenia 90 min,
DJ Boli od 22:00 hod.
Termín dodania predmetu zákazky: počas obecného dňa: 24.06.2022 najneskoršie od
21.00 hod. , čiže dňa od 24.06.2022 do 26.06.2022.

Článok II.
Lehota dodávky a dodacie podmienky

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby (predmet zmluvy) podľa tejto zmluvy v čase
v súlade s časovým harmonogramom spracovaným objednávateľmi


Obecný deň od 24.06.2022 o 21.00 hod do 26.06.2022.

2.2. Miestom dodania je parkovisko pred obchodným domom Coop Jednota, s p.č. 539/1.

Článok III.
Cena a platobné podmienky
3.1 Poskytovateľ a objednávateľ sa dohodli na celkovej cene za predmet zmluvy v celkovej
výške 16 470,00 EUR celkom (slovom: šestnásťtisíc štyristo sedemdesiat EUR), pričom táto
cena je konečná. (Celková cena sa môže zmeniť len v nadväznosti aktuálneho kurzu forintu)
Poskytovateľ vyhlásil, že nie je platcom DPH. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zálohu
poskytovateľovi na základe vystavenej zálohovej faktúry.
3.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že dohodnutá cena za
predmet zmluvy je konečná a nebude sa navyšovať. (Celková cena sa môže zmeniť len
v nadväznosti aktuálneho kurzu forintu)
3.3 Nárok na zaplatenie ceny za predmet zmluvy podľa bodu 2.1 tohto článku vzniká
poskytovateľovi až po riadnom vykonaní predmetu zmluvy v zmysle tejto zmluvy.
3.4 Cena bude zaplatená na základe vystavených faktúr poskytovateľom objednávateľovi v
zmysle bodu 2.1 tejto zmluvy. Faktúra musí byť vystavená v zmysle platných právnych
predpisov.
3.5 Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľom pričom za deň
splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v
prospech účtu poskytovateľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa
slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatku, ako deň splnenia
peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a
platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.
3.6 Ak faktúra vystavená podľa tohto článku nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne
záväzným právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť
faktúru do termínu splatnosti druhej strane na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry
prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa
doručenia opravenej faktúry druhej zmluvnej strane.
3.7 Pokiaľ bude objednávateľ požadovať aj predloženie akýchkoľvek ďalších dokladov
súvisiacich s podujatím, poskytovateľ je mu ich povinný predložiť v lehote, ktorú mu na to
objednávateľ určí. Ak by objednávateľ neurčí lehotu na predloženie takýchto dokladov,
poskytovateľ je povinný ich predložiť do 10 dní po doručení alebo oznámení žiadosti
objednávateľa o ich predloženie.

3.8 Každý doklad, ktorý má preukazovať vynaloženie určitých nákladov, musí spĺňať
náležitosti daňových a účtovných dokladov, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov.
3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa vyskytnú nedostatky v zabezpečení
podujatia, za ktoré bude zodpovedať poskytovateľ alebo v prípade ak si zhotoviteľ nesplní
povinnosti podľa tejto zmluvy vykonať predmet diela riadne a včas, je objednávateľ
oprávnený jednostranne rozhodnúť o primeranom znížení ceny za predmet zmluvy, a to až o
15% z celkovej ceny za predmet zmluvy.
3.10 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku má poskytovateľ
právo fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania.

Článok IV.
Predčasné skončenie zmluvy
4.1 Trvanie tejto zmluvy je možné kedykoľvek skončiť na základe písomnej dohody obidvoch
zmluvných strán.
4.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v ktoromkoľvek z nasledovných
prípadov:
a) ak dôjde k zrušeniu podujatia,
b) ak z konania poskytovateľa bude zrejmé, že nie je schopný zabezpečiť podujatie na
požadovanej úrovni,
c) ak poskytovateľ bude pri zabezpečení podujatia postupovať spôsobom, ktorý by ohrozoval
dobré meno objednávateľa alebo podujatia.
4.3 V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy podľa bodu 4.2. písm. a) tejto zmluvy má
poskytovateľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na podujatie, ktoré mu vznikli
do času doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
4.5 V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy podľa bodu 4.2. písm. b), c) tejto zmluvy
je poskytovateľ povinný nahradiť objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu vzniknú v
súvislosti so zrušením podujatia alebo s jeho zabezpečením v náhradnom termíne alebo na
inom mieste.

Článok V.
Záverečné ustanovenia

5.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
5.2 Ak by bolo niektoré z ustanovení tejto Zmluvy neúčinné, alebo sa takým stalo, nedotkne
sa to platnosti a účinnosti ostatných ustanovení. Namiesto neúčinného ustanovenia platí taká
úprava, ktorá sa v účinnej forme čo najviac blíži hospodárskemu cieľu zamýšľanému
zmluvnými stranami.

5.3 Táto Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom s vylúčením kolíznych noriem,
najmä Obchodným zákonníkom. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy patria do
právomoci všeobecných súdov Slovenskej republiky.
5.4 Všetky písomnosti podľa tejto Zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy
uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Zmenu adresy pre doručovanie písomností je každá zo
zmluvných strán povinná vopred písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Každá písomnosť
podľa tejto Zmluvy zasielaná poštou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane
najneskôr v piaty pracovný deň odo dňa jej riadneho podania na poštovú prepravu.
5.5 Zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne dodatkom k tejto zmluve, inak
je zmena či doplnenie neplatné.
5.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany
prehlasujú za originál, z ktorých poskytovateľ aj objednávateľ obdržia po jednom rovnopise.
5.7. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka.
5.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, obsahu porozumeli, zhoduje sa s
ich vôľou a na znak súhlasu ju podpísali.

V Zlatnej na Ostrove, dňa

V Zlatnej na Ostrove, dňa

....................................................

................................................

Ing. Eva Varjúová
za Obec Zlatná na Ostrove
starostka obce

CDT Light & Sound s.r.o.
Ing. Andrej Doktorik

