
ZMLUVA O DIELO
Zmluvné strany

O b jed n á v a teľ:
M estsk é  k u ltú rn e  stred isk o  - F iľa k o v o

v zastúpení: Mgr. Illés Kósik Andrea
vo veciach technických: Tibor Danyi
sídlo: Námestie Slobody 30, 986 01 Fiľakovo
IČO: 00045543
DIČ: 2021139318
Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko a.s. 

9504109/5200
Kontakt: 0915 812503

Z h otov iteľ: B A Z E L  - In g . A ttila  B a lázs
Sídlo: Hlavná 75, 991 11 Balog n/ Ipľom
IČO: 17895871
DIČ: 1029763592
Bank. spojenie: 1825404151/0200

Uzatvorili dnešného dňa túto zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov:

Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, ktoré spočíva v nasledovných 
činnostiach:

sprostredkovateľská služba za sprostredkovanie vystúpenia hudobnej skupiny Demjén 
Ferenc és zenekara dňa 12.08.2016 o 21.00 hod. na Hradnom areáli vo Fiľakove 
sprostredkovateľská služba za sprostredkovanie vystúpenia hudobnej skupiny Republic 
dňa 14.08.2016 o 19.00 hod v Hradnom areáli vo Fiľakove 
ozvučenie a osvetlenie koncertu, zastrešenie pódia dňa 12. a 14.08.2016

Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou strán v súlade § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v platnom znení a to:

koncert skupiny Demjén Ferenc és zenekara
koncert skupiny Republic
služby ozvučovacie (menšie javisko)

5960,-€ 
3700,-€ 
400,- €



služby osvetľovacie (menšie javisko) 300,- €
zastrešenie j aviska (menšie j avisko) 400,- €
služby ozvučovacie (väčšie javisko) 850,- €
služby osvetľovacie (väčšie javisko) 750,- €
zastrešenie javiska (väčšie javisko) 800,- €
Technické služby spolu: 3500,- €

Platobná forma
koncert skupiny Demjén Ferenc és zenekara 1600,-€ prevodom do 27.04.2016 

4360,-€ v hotovosti dňa 12.08.2016 
Spolu: 5960,-€

koncert skupiny Republic 3700,- v hotovosti dňa 14.08.2016
technické služby spolu 3000,- v hotovosti dňa 14.08.2016 

500,- prevodom do 19.08.2016

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela tak, ako je uvedený v predmete zmluvy. 
Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu predmetu diela, preberá v plnom rozsahu zodpovednosť 
za vlastné riadenie postupu prác, zároveň sa zaväzuje dodržať všetky bezpečnostné, 
požiarne predpisy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje namontovať a odskúšať funkčnosť ozvučenia 2 hodiny pred 
vystúpením a prizvať k ním zástupcu objednávateľa.
Objednávateľ je povinný dopredu konzultovať technické podmienky so-skúpi nami /techn. 
Rider/ a tieto informácie bezohľadne odovzdať zhotoviteľovi, podľa možnosti 
skontrolovať zhotoviteľa s dvorným zvukárom danej hudobnej skupiny na objednanie 
podrobností a vyladenie prípadných nejasností alebo požiadaviek.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť max. 15 m od pódia:
prívod el. energie o výkone 3x100A. V prípade nedostatočného množstva prívodu 
el. energie sa môže vyskytnúť situácia kedy sa bude môcť sprevádzkovať kompletná 
hore uvedená technika. V tomto prípade to nebude mať žiadny vplyv na výšku ceny 
predmetu zmluvy.
možnosť výjazdu nákladným automobilom na daný terén a možnosť odstavenia 
a parkovania nákladných áut počas konania kult. podujatia ako aj počas montáže 
a demontáže techniky.
lx denne teplá strava a minerálna voda pre technický personál /4 osoby/

Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny tejto zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma 
zmluvnými stranami.
Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.



Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou 
predovšetkým dohodou.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s j ej obsahom, porozumeli je obsahu 
a prehlasujú, že zmluva je prejavom ich vážnej a ničím neobmedzenej vôle, na znak čoho ju 
podpisujú.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom každá zo 
zmluvných strán obdrží po jednom vyhotovení.

Vo Fiľakove, dňa 22.04.2016

objednávateľ: zhofovfteľ:


