
 

Zmluva o poskytnutí osvetľovacích služieb  

č. 84-2019 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších právnych predpisov (ďalej ako „Zmluva“) 

medzi 

 

 

Názov:  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, príspevková 

organizácia 

Sídlo:  Židovská 1, 815 15 Bratislava 1, SR 

IČO:  30 794 544 

DIČ: 2021 795 358 

Bankové 

spojenie:  

Slovenská sporiteľňa, a.s.  

IBAN: SK08 0900 0000 0050 2800 1024 

Konajúci 

osobou:  

Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ 

Zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, číslo 

živnostenského registra: 111-26311 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

a 

Názov:  VAVO s.r.o. 

Sídlo:  Strečnianska 3, 851 05 Bratislava  

IČO: 51433290 

DIČ: 2120712055 

Bankové 

spojenie: 

SLSP 

IBAN: SK8509000000005142187790  
 

Konajúci 

osobou:  

        

Slavomír Grega, konateľ kontakt: grega.slavomir@gmail.com 

Zapísaný v Obch.egistri Okr.súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložka č. 

126722/B 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

 

Na základe výsledkov vykonaného procesu verejného obstarávania predmetu zmluvy 

Objednávateľ a Poskytovateľ (ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako 

„zmluvné strany“)  sa dohodli nasledovne: 

 

 
1. Predmet Zmluvy 

1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa zabezpečiť pre Objednávateľa 

technické služby – osvetľovacie a servisné práce (ďalej len „Technické služby“)  

na divadelných predstaveniach v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava   (ďalej len 

„MDPOH“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté 

Technické služby odplatu. 

 

2. Povinnosti zmluvných strán 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Technické služby na divadelných 

predstaveniach v MDPOH v rozsahu: 
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▪ príprava osvetľovacej techniky MDPOH a BKIS, 

▪ nastavenie parametrov osvetľovacej techniky, 

▪ príprava a programovanie osvetľovacieho pultu, 

▪ obsluha osvetľovacieho pultu pri predstaveniach, 

▪ osvetľovačské práce na vlastných aj dovezených predstaveniach v MDPOH 

▪ osvetľovačské práce mimo MDPOH s využitím techniky MDPOH a BKIS 

▪ dozor pri osvetľovaní a osvetľovacích prácach v MDPOH 

   2.12. Poskytovateľ sa tiež zaväzuje poskytnúť servisné práce na osvetľovacích 

zariadeniach v rozsahu: 

▪ servis na osvetľovacích a iných technických svetelných  zariadeniach v 

rozsahu § 23 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktoré sú v inventári BKIS a 

sú súčasťou technického zariadenia MDPOH, 

▪ servis a údržbu na iných divadelných zariadeniach, ktoré sa nepovažujú za 

vyhradené technické zariadenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR č.  508/2009 Z.z. 

a nie je na to potrebné iná kvalifikácia. 

2.3. Zabezpečenie osvetľovacej techniky nie je predmetom tejto Zmluvy. 

2.4. Poskytovateľ je povinný mať prehľad o základnej terminológii vyžadovanej pri 

tvorbe osvetlenia divadelného predstavenia a rozumieť funkciám osvetľovacej 

techniky. 

2.5. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní technických služieb dodržiavať zásady 

bezpečnosti práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

2.6. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za riadne poskytnuté 

Technické služby odplatu podľa bodu 4 Zmluvy.  

 

 

3. Termín realizácie 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť technické služby, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy: 

3.1.1. Na základe rozpisu divadelných predstavení na príslušný kalendárny 

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

dní pred začiatkom  mesiaca. V rozpise je uvedený dátum predstavenia. 

3.1.2.  Čas nástupu na začatie prác v jednotlivých termínoch predstavenia bude 

postupne dopĺňaný podľa inštrukcií produkcie divadelného úseku MDPOH 

a bude zasielaný Poskytovateľovi najneskôr 3 dni pred začatím príslušného 

predstavenia.  

3.1.3. V prípade nejasností Poskytovateľ kontaktuje zástupcu Objednávateľa, 

ktorým je Tatiana Gajdošová, e-mail: t.gajdosova@bkis.sk,  tel. 0905 591 

245. 

3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť servisné služby, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy na základe potreby a e-mailového zadania technickým námestníkom 

Objednávateľa, kde je špecifikovaný dátum a rozsah servisu. 

3.3. Celkový rozsah vykonaných technických prác ako aj servisných prác sa sumarizuje 

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

počet odpracovaných hodín a poznámka, či sa jedná o servisnú činnosť alebo 

o divadelné predstavenie. Tento výkaz je odsúhlasený technickým námestníkom 

Objednávateľa a slúži ako podklad na fakturáciu. 

3.4. Do rozsahu prác sa počíta každá začatá polhodina prác.  
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4. Odplata 

4.1.Cena za predmet zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy bola stanovená na základe výsledku 

verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov  a vyhlášky MF SR č. 87/1966 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2.Za poskytnutie Technických a servisných služieb sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť 

Poskytovateľovi cenu nasledovne: 

 

 

 

Druh Technických prác 

Zmluvná 

hodinová 

sadzba v 

EUR 

Zmluvná cena  

bez DPH v 

EUR 

 

Osvetľovacie práce na divadelných 

predstaveniach  v rozsahu 1500 hodín 

 

 

9,00 

 

13 500 

 

Servisné práce v rozsahu 500 hodín 

 

 

6,50 

 

3 250 

 

Spolu maximálna zmluvná cena v rozsahu cca  

2 000 hodín 

 

 

 

 

16 750 

 

 

4.3. Vykonané Technické práce budú financované formou bezhotovostného platobného 

prevodu, na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom s lehotou splatnosti 30 

kalendárnych  dní. Lehota sa počíta od posledného dňa mesiaca v ktorom boli 

vykonané služby na základe  výkazu potvrdeného príslušným pracovníkom 

Objednávateľa. Výkaz výkonov potvrdený odberateľom je podkladom pre 

vystavenie faktúry. 

 

5. Sankcie 

 

5.1 Ak Poskytovateľ nedodrží termín a čas nástupu na divadelné predstavenie, je povinný 

uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR (slovom jednosto eur) za každú začatú 

hodinu omeškania, maximálne však 300,- EUR (slovom tristo eur) za každé 

predstavenie. 

5.2 V prípade, že Dodávateľ nenastúpi na 3 a viac divadelných predstavení, má 

Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. 

5.3 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením 

zmluvných povinností. 
 

 

6. Záverečné ustanovenia 

6.3. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť svoje povinnosti riadne a včas a poskytovať si 

vzájomnú súčinnosť.  

6.4. V prípade, že dôjde u niektorej zo zmluvných strán k nemožnosti plnenia, je 

povinná túto skutočnosť oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu.  

6.5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 

zmluvy do 30.6.2020, alebo do vyčerpania limitu maximálnej zmluvnej ceny, 
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podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Každá zo zmluvných strán môže 

vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Jednomesačná výpovedná lehota začína 

plynúť od 1.dňa kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po doručení výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

6.6. 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, pričom Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.   

6.7. Túto Zmluvu je možné meniť po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán a len 

písomnou formou. 

6.8. V prípade, že je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, 

zostávajú ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného 

ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné strany sa 

potom zaväzujú upraviť svoj vzťah prijatím iného ustanovenia, ktoré svojím 

obsahom a povahou najlepšie zodpovedá zámeru neplatného ustanovenia. 

6.9. Zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky; zmluvné strany budú 

všetky prípadné spory v súvislosti so Zmluvou riešiť prednostne mimosúdnou 

cestou, a to rokovaniami a dohodou. V prípade, ak zmluvné strany nevyriešia 

vzájomné spory mimosúdnou cestou, sú oprávnené riešiť spor súdnou cestou, 

pričom v prípade súdneho sporu je daná príslušnosť slovenského súdu podľa 

pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch Slovenskej republiky.  

6.10. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu informovať druhú stranu ak 

nastane zmena sídla, bankového spojenia alebo iných skutočností významných 

pre riadne plnenie. 

6.11. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 

každá zo zmluvných strán dostane jedno (1) vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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

 

 

 

 

 

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

Ing. Vladimír Grežo, štatutár 

Objednávateľ 

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

 

 

 

 

 

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

Slavomír Grega, konateľ  

Poskytovateľ 


