Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
číslo zmluvy u objednávateľa:

14335/12634/2019

číslo zmluvy u poskytovateľa:
Objednávateľ:

Mesto Štúrovo
so sídlom: Nám. Slobody 1, 94301 Štúrovo
IČO: 00309303
DIČ: 2021060789
Zastúpené: Ing. Eugen Szabó, primátor
číslo účtu: SK35 0200 0000 0020 8604 4651
(ďalej ako „objednávateľ“)
a

Poskytovateľ:

Authentica – kultúra bez hraníc
so sídlom: Nový Rad 238/158, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 42287553
DIČ: 2023394714
IČ DPH: neplatiteľ DPH!
zastúpený: PhDr. Pavel Domonkos
číslo účtu: SK08 1100 0000 0029 2286 7507
(ďalej ako „poskytovateľ“)
I.
Predmet zmluvy

1. Účelom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán vznikajúcich pri realizácii
hudobného vystúpenia na podujatí v rámci programu: DANUrB – Dni Dunaja 2019. Podujatie organizované
v rámci nadnárodného projektu DANUrB (DANube Urban Brand) (DTP1-249-2.2) spolufinancované
Európskou úniou (Európskym fondom regionálneho rozvoja – ERDF a Nástrojom predvstupovej pomoci IPA II.)
2.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa umelecké vystúpenie
spočívajúce v uskutočnení hudobného vystúpenia skupiny LM Retro Band, Roman Krško, Sokoly,
Hakme a sólisti a ohňovú projekciu.

−

miesto vystúpenia:

Pristávací pontón BD-P-14 na Dunaji / alebo náhradné riešenie: Pešia
Zóna

−

dátum vystúpenia:

29. júna 2019

−

čas vystúpenia:

od 15:00 hod

3. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a uskutočnené dielo podľa ods. 2 tohto bodu zmluvy zaplatiť
poskytovateľovi dohodnutú odmenu podľa bodu II. tejto zmluvy.
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II.
Odmena a platobné podmienky
1. Odmena za poskytnuté služby bola stanovená v súlade so zák. 18/1996 Zb. o cenách v aktuálnom znení
a súvisiacich právnych predpisov.
2.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi za zabezpečenie umeleckého vystúpenia podľa bodu I. tejto
zmluvy zaplatiť odmenu vo výške 14 242,00 eur. (slovom: štrnásťtisícdvestoštyridsaťdva eur).

3. Nárok na odmenu vzniká poskytovateľovi splnením všetkých zmluvných podmienok uvedených v bode I.
tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že odmenu Objednávateľ uhradí bankovým prevodom poskytovateľovi oproti
poskytovateľom vystavenej faktúry do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra bude obsahovať náležitosti
daňového dokladu ako aj odkaz na projekt a program a podrobný opis poskytovaných služieb v súlade s
obsahom zmluvy inak nebude uhradená.
5. Odmena podľa tohto bodu zmluvy je odmena konečná a túto je možné meniť len na základe písomného
súhlasu oboch zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ zabezpečí:
− plnenie predmetu tejto zmluvy podľa bodu I. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa,
− účasť interpreta na zvukovej skúške v deň vystúpenia,
− backstage s malým občerstvením a pitným režimom pre účinkujúcich,
− v prípade omeškania interpreta je poskytovateľ povinný včas upovedomiť objednávateľa,
− montáž a demontáž javiska, zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia,
− montáž a demontáž prístrojov, zabezpečenie ohňovej projekcie,
− zabezpečenie bezpečnostnej služby počas podujatia.
− zabezpečenie sprievodných programov
2. V prípade, že poskytovateľ nesplní predmet zmluvy riadne a včas, objednávateľ je oprávnený od neho
požadovať náhradu škody, ktorá nesplnením dohodnutej služby objednávateľovi vznikla a poskytovateľ je
povinný objednávateľovi uhradiť vzniknutú škodu.
3. Objednávateľ je povinný:
− zabezpečiť priestor pre vystúpenie,
− poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytnutie služby. Za súčinnosť podľa tejto zmluvy
sa považuje najmä umožnenie plnenia tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu, na dohodnutom mieste
a v termíne.
4. Objednávateľ zabezpečí, aby poskytovateľ bol informovaný o vyhotovených obrazových, zvukových,
prípadne iných záznamoch, prenosoch a fotografovaní.
5. Poskytovateľ touto zmluvou udeľuje objednávateľovi súhlas na vyhotovenie obrazových, zvukových
a obrazovo-zvukových záznamov a fotografií z umeleckého vystúpenia, pričom súhlas s použitím je časovo
a územne neobmedzený. Akékoľvek prípadné odmeny a odplaty sú už zahrnuté v odmene podľa bodu II.
tejto zmluvy.
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6. Poskytovateľ podpisom na tejto zmluve prehlasuje, že bol oboznámený s bezpečnostnými a požiarnymi
predpismi v mieste poskytnutia služby.
IV.
Skončenie zmluvy
1. Túto zmluvu je možné ukončiť pred jej splnením len na základe písomnej dohody zmluvných strán.
2. Dodávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť len na základe osobitných subjektívnych dôvodov spôsobujúcich
objektívnu nemožnosť plnenia predmetu zmluvy podľa bodu I. tejto zmluvy. Vznik a trvanie takejto
skutočnosti je poskytovateľ povinný objednávateľovi bezodkladne oznámiť po ich vzniku a hodnoverným
spôsobom písomne preukázať.
3. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade neplnenia povinnosti upravených touto zmluvou
poskytovateľom a to takým spôsobom, že neplnenie predmetných povinností môže ohroziť riadny priebeh
a kvalitu realizácie predmetu zmluvy podľa bodu I. tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu a stanovenom čase.
Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa náhradu vzniknutej škody.
4. Každá zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť v prípade nepredvídateľných udalostí, objektívne
neumožňujúcich naplnenie predmetu tejto zmluvy.
V.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
2. Doručením akýchkoľvek písomností na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa rozumie
doručenie písomnosti doporučene poštou na adresu určenú v záhlaví zmluvy, doručenie kuriérom alebo
osobné doručenie príslušnej zmluvnej strane.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť až po jej
odsúhlasení a schválení poskytovateľom nenávratného finančného príspevku podľa bodu I.1. tejto zmluvy –
po vydaní správy z kontroly. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je
splnená podmienka k nadobudnutiu účinnosti zmluvy. Po doručení správy z kontroly verejného obstarávania
prijímateľ (objednávateľ) bezodkladne upozorní na túto skutočnosť poskytovateľa.
4. Poskytovateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v zmysle zák.č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších zmien
a doplnkov.
5. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len so súhlasom obidvoch zmluvných strán formou
písomného dodatku k tejto zmluve.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami právnych predpisov platných na území SR.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 3 (troch) vyhotoveniach, každý s platnosťou originálu, z ktorých dva (2) obdrží
objednávateľ a jeden (1) obdrží poskytovateľ.
8. Poskytovateľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom, stavebnými prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Subsidy contract-u resp.
Partnership agreement-u projektu podľa bodu I.1. tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú najmä:
a) Úrad vlády Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
b) Najvyšší kontolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
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c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR
a ES.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej
vyplývajúcim. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zástupcovia oboch zmluvných strán sú
oprávnení k uzavretiu tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej obsahom ju schválili a podpísali.
Príloha č. 1: Požiadavky na obsah a technické zabezpečenie

Štúrovo, dňa:

............................................................
Za Objednávateľa Ing. Eugen Szabó

Veľké Dvorníky, dňa: 13.05.2019

.......................................................................
Za Poskytovateľa PhDr. Pavel Domonkos
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Príloha zmluvy o zabezpečení umeleckého vystúpenia č. 1: Požiadavky na obsah
a technické zabezpečenie
Požiadavky na obsah:
1. Hudobná produkcia - začiatok 17.00:
a. Hudobná formácia (predkapela v rozsahu min. 90 minút) – LM Retro
band (Štúrovo)
b. Hudobné formácie (v rozsahu min. 120 minút) – Sokoly (SK), Hakme
(HU) a sólisti – Roman Krško, Lívia Hajtman, Orsolya Janszó, Peter Wurc
2. Ohňové tanečné show v rozsahu 20 minút (Dreamdancers fire and moving arts)
3. Interaktívne tvorivé dielne pre deti (od 15.00 do 18.00):
a. Interaktívne programy a hry súvisiace s tematikou „voda, ktorá nás živí“
a „rieka Dunaj“ pre deti vo veku do 13 rokov,
b. Program sa zabezpečí vo voľnom priestranstve v areáli Lodenice v
Štúrove. Stanovištia, stany a tienidlá dodáva a inštaluje dodávateľ,
c. Materiálne pomôcky zabezpečuje dodávateľ interaktívneho programu.
d. Dvojjazyčné (SK a HU) moderovanie programu 4 osobami,
e. Program v rozsahu 3 hodín (netto).
4. História a súčasnosť rybolovu na Dunaji (od 15.00 do 18.00):
a. Výstava, prezentácia, ukážky rybolovu a interaktívny tvorivý program,
b. Ukážka varenia „Halászlé“ a spracovanie rýb v prírode,
c. Dvojjazyčné (SK a HU) moderovanie programu,
d. Program sa zabezpečí vo voľnom priestranstve v areáli Lodenice v
Štúrove. Stanovištia, stany a tienidlá dodáva a inštaluje dodávateľ,
Technické zabezpečenie hudobných produkcií a ohňovej tanečnej show:
1. Dvojjazyčné (SK a HU) moderovanie podujatia,
2. Kultúrny program sa zabezpečí na mobilnom javisku, rozmery 7m x 6m, výška
0,5m. Javisko dodá a inštaluje (montáž aj demontáž) dodávateľ,
3. Umiestnenie javiska - Pristávací pontón BD-P-14 na Dunaji.
4. Zabezpečenie kompletného ozvučenia, osvetlenia a technických požiadaviek
(vrátane dodávky, montáže a demontáže konštrukcie na osadenie zvukovej
a svetelnej techniky) celého programu (17.00 – cca 23.00)
5. Bezpečnostné zabezpečenie podujatia (SBS) – minimálne 1 osoba od 17:00 do
0:00 (7 hodín).
Materiálovo-technické zabezpečenie: prípojka elektriny, výzdoba javiska, šatňa pre
účinkujúcich + sociálne zariadenia (mobilné toalety), občerstvenie pre účinkujúcich.
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