
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ: Mesto Zlaté Moravce 
Sídlo: Mestský úrad, 1.mája 2, PSČ 953 01 Zlaté Moravce 
v zastúpení: Ing. Serafina Ostrihoňová, primátorka mesta 
IČO: 00308676 
DIČ: 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB Nitra 
Číslo účtu: 33422162/0200 

1.2 Zhotoviteľ: AFS Production, spol. s r.o. 
Sídlo: 935 22 Kozárovce 157 
Zastúpený: 
IČO: 
DIČ: 

Martin Mráz, konateľ 
36 560 260 
2021836619 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro., 14790/N 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
Číslo účtu: 294745752011100 

Čl. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytnúť pre objednávateľa službu podľa 
Čl. III tejto zmluvy ~záväzok objednávateľa prevziať poskytnutú službu a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu podľa Cl. IV tejto zmluvy. 

Čl. III 
Služba 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: Zabezpečenie kultúrneho podujatia „Zlatomoravecký 
jarmok 2015" - a to v dňoch 25.9.-26.9.2015 prostredníctvom prenájmu pódia, 
zastrešenia, ozvučenia a osvetlenia kultúrneho programu. Miestom poskytnutia služby je 
Námestie Andreja Hlinku. 

3 .1.1 Službu zhotoviteľ poskytne prostredníctvom nasledovného vybavenia a aparatúry: 
Ozvučenie kultúrneho programu : zvukový systém line array 18SOUND LA-208, AFS SP-
28, pódiové monitory Yamaha cm 12-6 kusov, zvukový pult Allen&Health ML3000, 
mikrofóny Sennheiser, Shure, Audix 
Osvetlenie kultúrneho programu : moving head robe 575xt, apogee evo 600, biele svetlo FHR 
1 OOO, hazer Look, Light console Licon 1 x 
Prenájom pódia a zastrešenie : konštrukcia TAF FT-34, 7x5, 5x4,5, nepremokavá plachta, 
3xblack skin 
Pódium : NIVTEC 6x4x0,8, schody lx 



3.1.2 Súčasťou služby je aj doprava vybavenia a aparatúry potrebnej na vykonanie služby 
na miesto Námestie A. Hlinku, Zlaté Moravce ako aj včasná montáž, demontáž, obsluha 
a ostatné činnosti nevyhnutné k riadnemu konaniu služby uvedenej v bode 3 .1. 

3.1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
pričom pri jej vykonávaní zodpovedá za dodržanie všetkých príslušných autorskoprávnych, 
daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov. 

3.2 Objednávateľ sa zhotoviteľovi zaväzuje poskytnúť k realizácii služby súčinnosť 
spočívajúcu v poskytnutí elektrickej prípojky vo vzdialenosti maximálne 20m od pódia. 

Čl. IV 
Cena a platobné podmienky 

4.1 Cena za poskytnutie služby v rozsahu Čl.III tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zák.č.1811996 Z.z. o cenách ako pevná cena. Objednávateľ sa 
zaväzuje zaplatiť za službu poskytnutú v rozsahu uvedenom v Čl.III tejto zmluvy, pri 
dodržaní všetkých podmienok zo strany zhotoviteľa, dohodnutú cenu uvedenú v Čl.IV ods. 
4.2 tejto zmluvy. 

4.2 Cena za poskytnutie služby v rozsahu Čl.III predstavuje spolu sumu 1 450,00 eur 
bez DPH (zhotoviteľ nie je platca DPH). 

4.3 Faktúra bude obsahovať: označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo 
zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry, označenie peňažného 
ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie služby, pečiatka 
a podpis oprávnenej osoby. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
opravenej a správnej faktúry objednávateľovi. 

Čl. v 
Lehota a miesto plnenia záväzkov 

5.1 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonaním služby v rozsahu a termíne podľa Čl.III tejto 
zmluvy. 
5.2 Miestom plnenia záväzkov je Námestie A. Hlinku, Zlaté Moravce. 

Čl. VI 
Zmluvné pokuty 

6.1 Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky služby zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, je 
zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- eur. 

6.2 V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúr za vykonanie diela je 
objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. 
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Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

7.1 Táto zmluva je platná dňom, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami. 
Zmenu alebo doplnenie zmluvy je možné vykonať výlučne písomne vo forme dodatku 
podpísaného zmluvnými stranami. 

7.2 Táto zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy. Dohoda 
o zániku zmluvy, resp. odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne, inak je neplatné. 

7 .3 Odstúpiť od tejto zmluvy môže každá zmluvná strana len z niektorého z týchto 
dôvodov: 
7.3.1 Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť ak: 

a) objednávateľ oznámi, že nemôže poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť 
podľa tejto zmluvy, 

b) objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo 
je opakovane v omeškaní a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie 
záväzkov zhotoviteľa. 

7.3.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak: 

a) zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je 
v omeškaní alebo odmieta spoluprácu a tým výrazne znemožňuje alebo ohrozuje 
splnenie svojich záväzkov voči objednávateľovi vyplývajúcich z tejto zmluvy, 

b) zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy. 

7.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na stránke objednávateľa. 

7.5 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú primerane riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov platných v čase podpisu 
zmluvy. 

7.6 Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má 
platnosť originálu. Mesto Zlaté Moravce obdrží dve jej vyhotovenia a druhá zmluvná 
strana jedno vyhotovenie. 

7.7 Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu, že ju 
uzatvárajú slobodne a vážne a na znak súhlasu s ňou ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

V Zlatých Moravciach, dňa l,ff. SF'P 2015 

Za O b j e d n á v a t e ľa : 

~~ 
···················································· 
Ing. Serafina Ostrihoňová / \'"e i) , 

Primátorka mesta ( ) ·. ~ . ;.:• 
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Martin Mráz, konate ' 
AFS Production, spol. s r.o. 
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