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Mestské kultúrne stredisko v Sabinove 

             JAN  JANKA  BORODÁČA 18                                    PSČ 08301 

                      _______________________________________________ 

 

 

 

 
 

RÁMCOVÁ  ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB 
(ďalej len zmluva) 

 
Uzatvorená podľa § 269  a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisovmedzi týmito  zmluvnými stranami 
 

 

 

I. Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:   Mestské kultúrne stredisko Sabinov  

Sídlo:     Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov   

Štatutárny zástupca:   Mgr. Lucia Mihoková 

Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka,  č. ú.: 11632572/0200 

IČO:     149683 

DIČ:     2020711308 

Číslo telefónu:    0905 275990 

Fax:     051/ 4520861 

E-mail:     riaditel@kulturnestredisko.sk 

 (ďalej len „objednávateľ“) 
 

a 

Poskytovateľ služieb:  Filma, s.r.o. 

Sídlo:     Jarková 77, 080 01 Prešov 

       Za spoločnosť oprávnený konať:  Mgr. Martin Michelčík - konateľ 

 Bankové spojenie a číslo účtu: SK59 1100 0000 0029 2083 2693 

 IČO:     454 111 31 

 DIČ/IČ DPH:    2022987219 / SK2022987219 

 Číslo telefónu:    +421 905 356 592 

E-mail:     michelcik@filma.sk 

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  22617/ 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
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II. Predmet plnenia zmluvy 
 

1. Predmetom plnenia zmluvy je poskytnutie služby zákazky„Ozvučovacie  a osvetľovacie 
služby pre MsKS v Sabinove“, ktorá je v súlade s verejným obstarávaním v zmysle  

2. § 117 ods.1. zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a v súlade so 
Smernicou o verejnom obstarávaní. 

 
2. Poskytovateľ vykoná pre objednávateľa služby podľa špecifikácie uvedenej v cenníku 

predloženom objednávateľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, vrátane dopravy, 
inštalácie na mieste dodania podľa pokynov objednávateľa a vrátane odbornej obsluhy. 

 
 
 
 

III. Spôsob plnenia 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy stanovený v článku II. tejto zmluvy na 

základe objednávok zaslaných objednávateľom emailom a potvrdených poskytovateľom. 
2. Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady  a svoje nebezpečenstvo zabezpečiť pre 

objednávateľa služby na základe tejto zmluvy. 
3. Poskytovateľ oznámi objednávateľovi stanovisko k objednávke v lehote 2 dní od doručenia 

objednávky. 
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pre riadne 

poskytnutie služieb. 
5. Objednávateľ vopred oznámi poskytovateľovi pred každým podujatím, akú špeciálnu 

techniku bude od poskytovateľa potrebovať, ako aj jeho nároky na obsluhujúci personál. 
Poskytovateľ je povinný tieto pokyny rešpektovať. 

6. Poskytovateľ je povinný pri výkone služby dodržať všetky platné právne predpisy, najmä 
bezpečnostné a protipožiarne. 

7. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať všetky služby výlučne pracovníkmi odborne 
spôsobilými na túto činnosť. 

 
 
 

 
IV. Stanovenie ceny 

 
1. Cena je stanovená v zmysle zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 356/2013 
účinný od 01.01.2014 zadaním zákazky v súlade s § 117 ods.1. zák. č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v platnom znení a v súlade so Smernicou o verejnom obstarávaní. 

2.    Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 5 640 € vrátane DPH / slovom :  päťtisíc 
 šesťstoštyridsať  €  vrátane  DPH /,   z toho hodnota   DPH  20%  vo výške  940 €  a suma   

 vo výške 4 700 € bez DPH. 
    

3.  Hodnota zákazky nesmie prekročiť sumu 4 999,00 € bez DPH. 

 

 
1. Cena za jednotlivé služby je stanovená v Prílohe č. I – cenník služieb tejto zmluvy, ktorá 

tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. V uvedenej cene sú zahrnuté všetky náklady 
súvisiace s výkonom služieb podľa tejto zmluvy. 
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2. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za vykonanú službu na základe faktúr poskytovateľa. 
Faktúra poskytovateľa služby musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu 
ceny. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Pre účely 
tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu 
objednávateľa na účet poskytovateľa služby. 

4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. 
5. Cenu tovaru je možné meniť len: 

- ak dôjde v dôsledku zmien zákonných podmienok pre výpočet DPH 
-  alebo po vzájomnej písomnej dohode podpísanej oboma zmluvnými stranami, ktorá 

bude tvoriť dodatok k zmluve s účinnosťou uvedenou v tomto dodatku 
 
 

 
V. Doba platnosti zmluvy 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej podpísania oboma zmluvnými 

stranami do 31.12.2017. 
 

 
 

VI. Zmluvné pokuty a sankcie 
 
 

1. V prípade omeškania so zaplatením faktúry, je poskytovateľ oprávnený objednávateľovi 
fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 

2. V prípade nedodržania podmienok stanovených touto zmluvou zo strany poskytovateľa je 
objednávateľ oprávnený fakturovať a poskytovateľ je povinný zaplatiť za každý jednotlivý 
prípad porušenia zmluvných podmienok zmluvnú pokutu vo výške 500 €, slovom päťsto 
euro. 
 
 
 

VII. Osobitné ustanovenia 
 
 

1. Poskytovateľovi nevzniká nárok voči objednávateľovi, aby objednávateľ zrealizoval 
objednávky v celkovom finančnom objeme v maximálnej výške. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje akceptovať, že právo požadovať uzatvorenie objednávky má len 
objednávateľ. 
 
 
 

VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

 
1. Ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na realizovanie všetkých služieb medzi 

objednávajúcim a poskytovateľom služby objednané po uzatvorení tejto zmluvy. 
 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991  Zb. v znení neskorších zmien a 
doplnkov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných 
na území SR. 
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3. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov, odsúhlasených 
oboma zmluvnými stranami. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej 
stránke objednávateľa. 

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a prehlasujú, že zodpovedá ich 
slobodnej vôli a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných 
podmienok. Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 2 rovnopisy 
a poskytovateľ 2  rovnopisy. 
 
 
Príloha č.1. :  Cenník ozvučovacích a osvetľovacích služieb s technickou špecifikáciou pre 
ozvučenie 
 
 

 
V Sabinove, dňa: 22.02.2017   V Sabinove, dňa: 22.02.2017 
 
 
 
 
Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 
 
Mestské kultúrne stredisko Sabinov   Filma, s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Lucia Mihoková    Mgr. Martin Michelčík - konateľ 

  riaditeľka MsKS                                                                         

 

 

 

 

 

      

 
 

 
 

 


