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Zmluva 

o zabezpečení kultúrneho podujatia 
uzavretá podľa § 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

1. Objednávateľ: 

Názov :                                    Obec TOMÁŠOVCE 

Sídlo :                                      Partizánska 132,   985 56  Tomášovce 

IČO:                                        00316474 

DIČ:                                        2021251023 

IBAN:                                     SK8956000000006049597001 

Meno a prievisko štatutára:    Ing. Ján  Mičuda, starosta obce  

                        

 (ďalej len Objednávateľ) 

 

2. Dodávateľ: 

Názov:                          FIT Family RADIO – zriaďovateľ  IGOMAR SK s.r.o 

Sídlo:                          B.S.Timravy   506/16   985 11 HALIČ 

IČO:                          47 571 977                         

DIČ/IČ DPH:                         2023995204 / nie je platcom DPH  

Zastúpený:                         Iveta Láska  / tel. 0908042571 

Zapísaný:                         OS BB  č.259 17/S 

Účet číslo:                         SK31 0900 0000 0051 2492 3635 

E-mail:                         obchod@fitfamilyradio.com   

Web:                                       www.fitfamilyradio.com  

(ďalej len Dodávateľ) 

 

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 

Článok 1 

Predmet a účel zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa kultúrne 

podujatie „Dni obce Tomášovce“, ktoré sa budú konať dňa 03.08.2019 od 08.00 hod do 

04.08.2019 do 02.00 hod. Rozsah zabezpečenia podujatia vrátane jej materiálno-

technického zabezpečenia, ako aj prípravu, organizáciu a materiálno - technické 

zabezpečenie kultúrneho programu podujatia (ďalej len „Plnenie“) v nasledovnom 

rozsahu: 

a) technické zabezpečenie (prenájom zariadenia vrátane montáže, demontáže  

           a obsluhy): 

- pódium komplet  10 x 8 m                                                                                    350,- €  

- zastrešenie pódia s plachtou  10 x 8 m                                                                  500,- € 

- osvetlenie  komplet cca 20 ks rotačných hláv                                                       300,- € 

- zvuk špičkový Line array a komplet zabezpečenie pre účinkujúcich mikrofóny,  

            stojany  atď.                                                                                                           300,- € 
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- Disco párty s FIT Family RADIO (ďalej len FFR) + služby DJ                           200,- €  

- reklama vo FFR rádiu  na mesiace  jún,- júl                                                          200,- € 

- reklamný rozhovor vo FFR                                                                                      40,- € 

- tlač a dodanie plagátov 20 ks A3 /x 2,-€,  10 ks A2 /x 3,- €                                    70,- € 

V cene sú zahrnuté aj tieto služby :   

-           zdieľanie pozvánky v rámci súťaže  na  FB stránke FFR             

- návrh grafiky plagátu, pozvánky. 

- krátky videozáznam z udalosti / max. 4 min. 

- spracovanie fotogalérie z udalosti 

- moderovanie    

                                                                               

b) vystúpenie nasledovných účinkujúcich (ďalej len „Výkonní umelci“): 

- vystúpenie skupiny INSIDE                                                                                  800,- € 

- vystúpenie skupiny ARZÉN                                                                                1600,- € 

- vystúpenie speváka Peter Juhás                                                                             300,- € 

 

Článok 2 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie kultúrneho podujatia 

cenu vo výške 4 660,00 eur, slovom štyritisícšesťstošesťdesiat eur a nula eurocentov. 

Uvedená cena je konečná, nakoľko dodávateľ nie je platca DPH. 

 

2. Nárok na odmenu dodávateľovi vzniká po splnení si všetkých záväzkov vyplývajúcich 

zo zabezpečenia kultúrneho podujatia. 

 

3. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, že Dodávateľ zabezpečí, aby všetci Výkonní 

umelci uviedli príjem z podania umeleckého výkonu v daňovom priznaní a z tohto 

dôvodu Objednávateľ nevykoná v súlade s § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani 

z príjmov v znení neskorších predpisov zrážku z príjmu z podania umeleckého výkonu. 

 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí dodávateľovi preddavok vo výške 50 % z odmeny 

vo výške dohodnutej v článku 2 v bode 1 tejto zmluvy na účet dodávateľa do 3 dní po 

nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a po uskutočnení kultúrneho podujatia doplatí do 3 

dní na účet dodávateľa zostávajúcu časť odmeny. 

 

Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Zmluvné strany zabezpečia uskutočnenie kultúrneho podujatia riadne a včas v termíne 

dohodnutom v článku 1 tejto zmluvy. 

 

2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré 

by mohli brániť riadnemu uskutočneniu kultúrneho podujatia. 
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3. Objednávateľ zabezpečí nevyhnutné technické požiadavky potrebné na uskutočnenie 

kultúrneho podujatia a poskytne potrebnú súčinnosť. 

 

4. Dodávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s bezpečnostnými a požiarnymi predpismi v 

mieste realizácie kultúrneho podujatia. 

 

5. Ak bude uskutočnenie kultúrneho podujatia znemožnené z dôvodu mimoriadnych a 

nepredvídateľných okolností, majú obidve zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy 

bez akýchkoľvek finančných nárokov na úhradu škody. Podmienkou je neodkladné 

vyrozumenie druhej zmluvnej strany.  

 

6. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť iba zo závažných dôvodov, ktoré mu nedovolia 

kultúrne podujatie uskutočniť alebo z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo strany 

objednávateľa.  

 

7. Odstúpenie od tejto zmluvy zo strany objednávateľa musí byť uskutočnené v písomnej 

forme a musí byť dodávateľovi doručené. Dodávateľovi tým nevzniká nárok na náhradu. 

 

8. Zmluva môže byť ukončená aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

Článok 4 

Sankcie 

 

1. Ak Dodávateľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy, je povinný 

uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške 500 EUR za každé jednotlivé 

porušenie povinnosti, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 

okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa 

považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Dodávateľa a bráni mu v splnení 

jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Dodávateľ túto prekážku 

alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto 

prekážku predvídal. 

 

2. Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené na majetku Objednávateľa 

a tretích osôb, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinností Dodávateľa 

vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

3. V prípade omeškania Objednávateľa s uhradením riadne vystavenej a doručenej faktúry 

podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo na uplatnenie si u Objednávateľa úrok z 

omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

 

4. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností Dodávateľa bolo 

spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol 

Objednávateľ povinný. 
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5. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Objednávateľa o skutočnostiach, ktoré 

majú za dôvod čiastočnú alebo úplnú nemožnosť plnenia jeho záväzkov podľa tejto 

zmluvy (napr. neúčasť dohodnutých účinkujúcich), takéto skutočnosti je Dodávateľ 

povinný bezodkladne prerokovať s Objednávateľom, ponúknuť a zabezpečiť primerané 

náhradné plnenie (napr. náhradného účinkujúceho), pričom Objednávateľ je povinný 

bezodkladne uskutočniť záväzný výber z Objednávateľom ponúkaných náhradných 

plnení. 

 

Článok 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti nepomenované v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, 1x pre každú zmluvnú stranu. Každá zo 

zmluvných strán podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia. 

 

4. Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie do naplnenia účelu a predmetu 

zmluvy. 

 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle obce Tomášovce. Táto zmluva je 

povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

 

V Tomášovciach, dňa 29.07.2019 

 

 

 

 

                        Ing. Ján Mičuda v.r.                                                   Iveta Láska  v.r. 

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

                             Objednávateľ                                                           Poskytovateľ 


