
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. Č. 513/1991 Zb. ( Obchodný zákOlmík) 

Čl. I 
Zmluvné strany 

1.10bjednávatel' Mesto Zlaté MOI'avce 
Síd lo: Mestský úrad, I.mája 2, PSČ 953 33 Zlaté Moravce 
v zastúpení : Dipl. Ing. Peter Led nár, CSc. , primátor mesta 
IČO : 00308676 
DIČ : 202 1058787 
Bankové spojen ie: Prima banka Zlaté Moravce 
Čís l o účtu : 2260010001 /5600 

1.2 Zhotovite\' : B.-anislav Lukáč - SOUND - B.M 
Miesto podnikania: Kpt. álepku 30, 934 01 Levice 

IČO : 35348020 
DIČ : 1030629974 
Zapísaný v Živnostenskom regi stri ObÚ Levice, Č . 402-5396 
Bankové spojenie: Prima banka, a.s. 
Čís l o účtu : 9443426001 /5600 

Čl.II 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zm luvy je záväzok zhotov itel'a vykonať pre objednávate l'a die lo podl'a Č l. III 
tejto zmluvy a záväzok objednávate l'a prevziať zhotovené dielo a zap l atiť zhotovitel'ov i cenu 
za dielo pod l'a Č l. IV tejto zmlu vy. 

3.1 Dielom je: 

Čl. III 
Die I o 

Technické zabezpečenie hudobnej produkcie, ozvučenia a osvetlen ia kultúrneho podujatia 
konaného pri príležitosti 900. výročia prvej písom nej zm ienky o meste Zlaté Moravce -
Rockový festival Zlaté Moravce - konaného dlla 31.8.2013 od 13,00 h do 02,00 h 
nasled ujúceho dlla . 

3.1.1 Dielo zhotoviteľ vykoná prostredníctvom nasledovného vybaven ia a aparatúry: 
a) PA systém: 

- JBL SRX systém o výkone 32000 Wattov (flying version) 
- 6 odposluchových ciest každá o výkone 1200 Wattov 
- Mixážny pu It Soundcraft Series TWO 40/8/2 
- Efektové procesory Lex icon, t.c. electron ix, DBX. Drawmer. 
- Mikrofóny SHURE, AKG, Sennheiser 
Svete ln á techn ika: 
-40kWPAR64 
- 4 ks pohyblivé hlavy MARTIN MAC 250 
- 8 ks pohyblivé hl avy MARTIN MAC 101 
- 8 ks silné efektové BUNDERY 
- 2 ks Stroboskopy 
- 1500W dymostroj, hazer 



Pódium a zastrešeni e: 
- Strecha hlin íkovej konštru kc ie II x 7 metrov, výška 6 metrov 

b) a pódiovej aparatúry. kto ráje uvedená v Prílohe Č. I k tej to zmlu ve. 

3.1.2 S účasťou diela j e aj do prava vybaveni a a aparatúry potrebn~i na vykonani e diela na mi esto 
Mestský amfiteáter, Zlaté Moravce ako aj včas ná montáž, demontáž, obsluha a ostatné 
č innosti nevyhnutné k riadnemu konaniu diela uvedenéh o v bode 3. 1. 

3. 1.3 Zh otov ite ľ sa zaväzuj e vykon ať di elo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpoved nosť. p r i čom 

pri vykonávan í di ela zodpovedá za dodržani e všetkých príslušných autorskoprávnych , 
da llových, zdravotn o-hygienických, požiarnych, bezpečnos tných a iných právnych predp isov. 

3.2 Obj edn áva te ľ sa zh o tov ite ľov i zaväzuj e poskytnúť k rea li zác ii di ela s ú č inn osť s poč í vajú c u v 
poskytn utí elektrickej pr ípojky 380V /63A I ks a 380V /32A I ks ( patvodičové zapojeni e) vo 
vzdi alenosti maximáln e 20m od pód ia. 

Čl. IV 
Cena za dielo a platobné podmienky 

4.1 Cena za zhotoven ie die la v rozsahu ČU lI tej to zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmys le zák. č . 18/ 1996 Z.z. o cenách ako pevná cena. Objed návateľ sa zaväzuje zap l atiť za 
zhotovené die lo vypracované v rozsa hu uvedenom v Č I.III tejto zmlu vy, pri dod ržaní všetkých 
podm ienok zo strany zh otov i te ľa, dohodn utú cenu uvedenú v ČI.IV ods . 4.2 tejto zmluvy. 

4.2 Cena za zhotoveni e die la v rozsah u Č I.III predstavuje spo lu sumu 2.350,- eur s DPH . 

4.3 Cenu za zhotoven ie diela v rozsahu Č I.III uhradí objed n ávateľ zhotov ite l'ovi nas ledovne: 
Obj ednávateľ bezodkl adne uhrad í Zh otov iteľov i bezhotovostným prevodom na účet zhotov ite ľa 

uvedený v záhl av í tej to zm luvy preddavok vo výške 1.000,- eur, a to na základe zá lohovej faktúry 
vystavenej zho tov ite ľom po podpise tej to zmlu vy. Zostávajúcu časť ceny za zhotoveni e d ie la uhradí 
objed návateľ zh otov i te ľov i na zák lade faktú ry. Lehota sp latnost i faktúry je 14 dní od jej doručeni a 
objed návateľovi . Zhotov i teľ je v súlade s ustanovením § 19 ods. 8 zák. Č. 523/2004 Z. z. pov inn)' 
preddavok zúčtovať najneskôr do 3 mesiacov odo dllajeho poskytnutia. 

4.4 Faktúra bude obsahovať: označenie pov innej a op rávnenej osoby, adresu, síd lo, čís l o 

zmlu vy, čís l o faktúry, dell odos lania faktúry, dell sp latnosti faktú ry, označenie pellažného ústavu 
a čís l o účtu na kto rý sa má platiť fakturovaná suma, ozn ačeni e diela, pečiatka a podpis 
oprávnenej osoby. V prípade, že faktú ra nebude obsahovať uvedené náležitost i, o bj ednávateľ je 
oprávnený vrátit faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa prerusI plynuti e 
lehoty splatnosti a nová lehota sp latnost i začne plynúť doručením op ravenej a správnej faktúry 
o bj ednávate ľov i . 

Č l. V 
Lehota a miesto plnenia záväzkov 

5. 1 Zhotov ite l' spln í svoj záväzok vykona ním diela v rozsahu a te rmíne podľa Č I.III tejto zmluvy. 
5.2 Mi estom pln eni a záväzkov je Mestský amfi teáter, Zlaté Moravce . 

Čl. VI 
Zmluvné pokut), 

6. 1 Pri nedodržaní te rmínu reali zác ie dodávky diela zhotoviteľom podľa tejto zml uvy nazavinenej 
neposkytn utím súčinnosti objed návateľa, v dôs ledku ktorého bude nutné pod uj ati e zru š i ť, je 
zhotov ite l' pov inný zap latiť objed návateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1000,- eur a s účasne v rátiť 

o bj ed návateľom poskytnutý preddavok. 

6.2 V prípade omeškania obj ednávateľa s fin a nčnou 
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úhradou faktú r za vykonanie diela je 



objednávateľ povinný za platiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za 
každý deľí omeškan ia. 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

7. l Táto zml uva je platná dllom, v ktorom bola podpísaná zml uvným i stranam i. Zmenu alebo 
doplnenie zmluvy je možné vykonať vý lučne písomne vo forme dodatku podpísaného zmluvnými 
stranami . 

7.2 Táto zm luva zaniká dohodou zmlu vných 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. I 
Zhotoviteľ môže od zmlu vy od stúpiť ak: 
a) obj ednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže poskytnúť zhotov iteľov i potrebnú 

s ú č innosť podľa tejto zmluvy, 
b) objed návateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je 

opakovane v omeškaní a tým znemožií uj e alebo výrazne oh rozuje splnenie záväzkov 
zhotoviteľa. 

7.3.2 
Objednávateľ môže odstúpiť od zm luvy ak: 

a) zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní 
alebo odmieta spo luprácu a tým výrazne znemoŽJ'íuje alebo ohrozuje sp lnenie svojich 
záväzkov voč i objed n áva te ľov i vyplývaj úcich z tejto zmluvy. 

b) zhotov iteľ oznám i alebo dá najavo, že nemôže sp lniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy. 

7.4 Táto zm lu va nadobúda p l atnosť a účinnosť dllom nasledujúcim po dni jej zverej neni a na 
stránke objed n ávateľa. 

7.5 Vzťahy neupravené touto zmlu vou sa budú primerane riadiť prís lu šnými ustanoveniami 
Obchodného zákonn íka a sllvi siac ich predpisov platných v čase pod pisu zm lu vy. 

7.6 Zmluva j e vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 
originá lu . Mesto Zlaté Moravce obdrží dve jej vyhotovenia a druhá zmluvná strana jedno 
vyhotoven ie. 

7.7 Zm luvné strany prehlasujú, že si zm luvu riadne preč ítali , porozumeli jej obsahu, že ju uzatvárajú 
slobodne a vážne a na znak súh lasu S ilOU j u potvrdzuj ú svoj im i podpi sl11 i. 

V Zlatých Moravciach dlla 28.8.20 I 3 

Za O b jed n á v ate I'a : 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
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Zhotovitel' 
Branis lav Lukáč 


