
ZMLUVA O DIELO číslo:2

ČI. I.
Zmluvné strany

O bjednávateľ: MSKS Fiľakovo
zastúpený: PhDr.lSTVÁN MÁZIK 
vo veciach technických: TIBOR DANYI
sídlo: Námestie Slobody 30, 986 01 FIĽAKOVO
IČO : 00045543
DIČ: 2021139318 
IČ DPH:
Bankové spojenie : 
číslo účtu :

Zhotoviteľ: Attila Balázs - BAZEL
sídlo: Hlavná 75 , Balog nad Ipľom
IČO : 17895871
DIČ:
Bankové spojenie : 
číslo účtu :
uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v zneni neskorších predpisov .

Predmet zmluvy

1.Zhotovíte! sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, ktoré spočíva v nasledovných 
činnostiach:

Vystúpenie hud Skupiny BIKINI
Ozvučenie a osvetlenie koncertu , zastrešenie pódia
dňa : 17.08.2014

Cena  a platobné podmienky

I.Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súiade s § 3 zákč 
18/1996 Z.z o cenách v platnom znení a to :
1. Za vystúpenie hud.skupiny 8IKINI :3000.-EUR
2. Za tech zabezpečenie zvukovej a svetelnej techniky : 700.-EUR
3. Za tech zabezpečenie zastrešenia pódia : 600.-EUR 

Cena je bez DPH v hotovosti vyplatená 1 hod.pred začatím koncertu.

Odovzdanie a prevzatie diela

1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak. ako je uvedený v predmete zmluvy .

2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu predmetu diela, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za 
vlastné nadanie postupu prác zároveň sa zaväzuje dodrzat všetky bezpečnostné, požiarne 
predpisy.



3.Zhotoviteľ sa zaväzuje namontovať a odskúšať funkčnosť ozvučenia 2 hodiny pred 
vystúpením a prizvať k ním zástupcu objednávateľa .

4.0bjednávateľ je povinný dopredu konzultovať technické podmienky so skupinami (tech.Rider) a 
tieto informácie bezohladne odovzdať zhotoviteľovi , podľa možností skontaktovať zhotoviteľa s 
dvorným zvukárom danej hud.skupiny na dojednanie podrobnosti a vyladenie prípadných nejasnosti 
alebo požiadaviek.

5.Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť max. 15 m od pódia:
•prívod elektrickej energie o výkone 3 x 100A I V prípade nedostatočného množstva prívodu 
elektrickej energie sa môžu vyskytnúť situácie kedy sa nebude môcť sprevádzkovať 
kompletná- hore uvedená technika.V tomto prípade to nebude mať žiadný vplyv na výšku 
ceny predmetu zmluvy.

•možnosť vjazdu nákladným automobilom na daný terén ako aj možnosť odstavenia a parkovania 
nákladných aút počas konania kultúrneho podujatia ako aj počas montáže a demontáže techniky.

•Ixdenne teplá strava pre technický personál /6 osoôb/ , dodržiavanie pitného režimu /minerálna 
voda/

ČI. V.
Záverečné ustanovenia

1.Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami.

2.Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov .

3.Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 
predovšetkým dohodou.

4.Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

5.Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a 
prehlasujú, že zmluva je prejavom ich vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho ju 
podpisujú.

6.Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Vo Fiľakove dňa ’Ä . '. tŽ 'f f

Objednávateľ: Zh&toviteľ


