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Zmluva na poskytnutie zvukárskych služieb  
č. 11-2019 

 

uzavretá podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  

 

Obchodné meno: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

Sídlo: Židovská 1, 815 15 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  Ing. Vladimír Grežo 

IČO:  30 794 544 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu: SK05 0900 0000 0050 2800 1024 

Email: m.stamm@bkis.sk 

Telefón: 02/59103150 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Poskytovateľ:  

 

Obchodné meno:  Oleg Gál – Package Production 

Sídlo:  Prievozská 25, 821 09 Bratislava 

IČO:  41 162 374 

DIČ:  1043080093 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Č. účtu:  SK17 1100 0000 0026 2771 2641 

E-mail:  oleg.gal44@gmail.com 

Osoba zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava,  

číslo živnostenského registra: 112-37346 

Poskytovateľ nie je platcom DPH 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
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Článok II. 

 

PREDMET ZMLUVY 

1. Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ vykonať pre objednávateľa s odbornou 

starostlivosťou služby podľa tejto zmluvy a objednávateľ za zaväzuje uhradiť za 

riadne vykonanie týchto služieb poskytovateľovi odplatu podľa tejto zmluvy.  

2. Predmetom tejto zmluvy sú: 

Zvukárske práce na divadelných predstaveniach v Mestskom divadle P. O. 

Hviezdoslava v Bratislave (ďalej ako „MDPOH“) ako aj na inom vhodnom mieste, v 

nasledovnom rozsahu: 

▪ nastavenie parametrov zvukovej techniky; a 

▪ obsluha zvukovej techniky pri predstaveniach MDPOH, kde je živá hudobná 

produkcia;  

▪ objednávateľ je oprávnený vyžadovať uskutočnenie zvukárskych prác aj na 

inom mieste ako je MDPOH (v interiéri aj v exteriéri)  

(ďalej len „zvukárske služby“). 

3. Predmetom tejto zmluvy nie je zabezpečenie ozvučovacej techniky a jej servis. 

 

 

Článok III. 

 

TERMÍN REALIZÁCIE 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť zvukárske služby v čase od 01.02.2019 do 

31.01.2020 nasledovne:  

a. na základe rozpisu divadelných predstavení MDPOH na príslušný kalendárny 

mesiac, ktorý bude zaslaný na e-mailovú adresu poskytovateľa minimálne 7 

dní pred začiatkom mesiaca. V rozpise bude uvedený dátum predstavenia; 

b. čas nástupu na začatie prác v jednotlivých termínoch predstavení bude 

postupne dopĺňaný podľa interných inštrukcií a bude zasielaný 

poskytovateľovi najneskôr 3 dni vopred; 

c. v prípade, že sa majú uskutočňovať zvukárske služby mimo MDPOH, termíny 

a čas nástupu bude spresnený objednávateľom písomne 14 dní vopred; 

 

2. Celkový rozsah vykonaných zvukárskych služieb a servisných práce sa sumarizuje 

v mesačnom výkaze, kde je špecifikovaný dátum, nástupný čas, čas ukončenia, počet 

odpracovaných hodín. Tento výkaz je obojstranne odsúhlasený a potvrdený podpisom 

námestníkom technického úseku objednávateľa a poskytovateľom a slúži ako podklad 

na fakturáciu. 

3. Do rozsahu prác sa počíta každá začatá polhodina prác. 

 

Článok IV. 

 

CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe výsledkov prieskumu trhu zákazky 

s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. zo cenách v znení neskorších 

predpisov ako cena maximálna zmluvná cena. 

 

2. Cena je stanovená v EUR takto:  
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Zvukové služby v plánovanom rozsahu 1500 hodín vynásobené víťaznou ponukou 

hodinovej sadzby za službu vo výške 10,00 EUR prestavujú zmluvnú cenu na 

zmluvné obdobie spolu v sume : 16.250,00 EUR. 

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť objednávateľovi jedenkrát mesačne faktúru za 

vykonanie zvukárskych služieb za príslušný mesiac. Vystavenú faktúru sa zaväzuje 

doručiť na adresu sídla objednávateľa. Faktúra vystavená poskytovateľom musí 

obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju poskytovateľovi na 

doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť 

až dňom prevzatia riadne vystaveného daňového dokladu. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odplatu na základe ním doručenej 

faktúry a v súlade s bodom dva tohto článku zmluvy. Odplata za poskytnutie 

zvukárskych služieb bude vykonaná formou bezhotovostného platobného styku, 

bez  možnosti zálohovej platby s lehotou splatnosti  faktúry 30 kalendárnych dní. 

Obojstranne odsúhlasený a potvrdený výkaz podľa článku III bodu tri zmluvy je 

podkladom pre vystavenie faktúry.  

 

Článok V. 

 

ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

1. Ak poskytovateľ nedodrží termín a čas nástupu na výkon zvukárskych služieb a/alebo 

servisných prác, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € 

za každú začatú hodinu omeškania, maximálne však 300,- €. 

2. Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením 

zmluvných povinností. 

 

 

 

Článok VI. 

VÝPOVEĎ ZO ZMLUVY 

1. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností poskytovateľa, ktorými sa rozumie najmä, ak poskytovateľ 

nenastúpi včas na výkon zvukárskej služby aspoň troch divadelných predstavení 

v priebehu platnosti tejto zmluvy alebo ak poskytovateľ servisné práce nevykoná 

riadne a včas.  

2. Výpoveď zo zmluvy je účinná momentom doručenia oznámenia o výpovedi na adresu 

sídla poskytovateľa. 

 

 

Článok VII. 

 

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

    1.       Poskytovateľ sa zaväzuje, že: 

▪ má prehľad o základnej terminológii vyžadovanej pri ozvučovaní divadelného 

predstavenia; 
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▪ rozumie funkcii jednotlivých častí zvukovej techniky umiestnenej v MDPOH 

a používanej na divadelných predstaveniach, s ktorou bol objednávateľom riadne 

oboznámený, 

▪ vie používať jednotlivé prvky zvukovej techniky, s ktorou bol objednávateľom 

riadne oboznámený samostatne a aj ako súbor; 

▪ je schopný zabezpečiť výkon poskytovania služieb denne v rozsahu od troch do 

12 hodín; 

▪ má prax na vykonávanie služieb aspoň jeden rok; 

▪ ovláda prácu na mixážnom pulte Yamaha M7CL s oddelenými digitálnymi Stage 

Boxami; 

▪ bude realizovať služby výlučne vlastnými prostriedkami a pomôckami; 

▪ bude dodržiavať pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy všetky príslušné 

právne normy, a to najmä právne predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, ochrany pred požiarmi ako aj na úseku životného prostredia, príslušné 

technologické postupy a bezpečné pracovné postupy; 

▪ bude realizovať služby plne v súlade so zákonným oprávnením (odbornou 

spôsobilosťou) tak poskytovateľa ako aj jeho jednotlivých zamestnancov a 

dodávateľov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že nepoverí svojich zamestnancov ani 
dodávateľov prácou, na ktorú nie sú spôsobilí a/alebo nemajú príslušné oprávnenia 

stanovené platnou legislatívou SR; 

▪ bude pri plnení vyplývajúcom z tejto zmluvy dodržiavať zákaz fajčenia a požívania 

alkoholických nápojov 

3. Objednávateľ je povinný za práce vykonané riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu a 

poskytnúť  poskytovateľovi potrebnú súčinnosť. 

 

 

Článok VIII. 

 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.02.2019 do 31.01.2020. 

2. Zmluva nadobúda platnosť podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim 

po zverejnení v zmysle § 47a zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov. 

3. Dňom nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sa rušia akékoľvek predchádzajúceho dohovory 

medzi zmluvnými stranami. 

4. Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov po dohode oboch zmluvných strán. 

Dodatky sa po podpise oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  

5. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  

6. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov.  
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7. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že si 

zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a s jej obsahom súhlasia. 

8. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden (1) 

rovnopis.  

 

V Bratislave dňa:.....................     V Bratislave dňa:................... 

 

 

 

 

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

Ing. Vladimír Grežo                Oleg Gál 

    objednávateľ             poskytovateľ 

 

 

 

 

 

 


