ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
uzatvorená v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení (ďalej len „zmluva“) uzatvorená medzi:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Ing. Silvia Toldyová, generálna riaditeľka sekcie ekonomiky
a všeobecnej správy

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC/SWIFT:
Kontaktná osoba:
(ďalej len ,,objednávateľ')
a
Názov:
Viva Musica! agency s. r. o.
Sídlo:
Kľukatá 41,821 05 Bratislava
Zastúpený:
Mgr. art. Matejom Drličkom, ArtD., konateľ
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
BIC/SWIFT:
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro, vložka číslo: 65827/B
Kontaktná osoba:
(ďalej len ,,poskytovateľ“)
(spolu ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri organizácii otváracieho koncertu
slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie (ďalej len „SK PRES“) s názvom Viva
Europa! poskytovateľom dňa 2. 7. 2016 na Námestí Milana Rastislava Štefánika v Bratislave
(ďalej len ,,podujatie") a propagácii oficiálneho loga predsedníctva Slovenskej republiky v
Rade Európskej únie (ďalej len „logo SK PRES 2016“) v mediálnej a reklamnej kampani 12.
ročníka Viva Musica! festivalu , ktorý sa bude konať od 2. júla 2016 do 29. augusta 2016
v Bratislave (ďalej len „festival“).
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Článok II
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť realizáciu podujatia riadne a včas, (1.7.2016 inštalácia pódiovej techniky,
2.7.2016 zvukové skúšky a realizácia koncertu, 3.7.2016 demontáž pódiovej techniky)
b) zabezpečiť umelcov z 28 členských krajín EÚ, ktorí vytvoria zbor,
c) zabezpečiť orchester a ďalších účinkujúcich (výber a oslovenie účinkujúcich do
konceptu, komunikácia s účinkujúcimi a ich rezervácia, komunikácia s účinkujúcimi
vo veci zabezpečenia všetkých potrieb v rámci príprav na podujatie, ako aj počas
podujatia, koordinácia účinkujúcich počas kultúrneho programu, t.j. stretnutia k
programu, výber repertoáru, riešenie potrebných technických požiadaviek,
zabezpečenie logistiky umelcov, príprava harmonogramu skúšok, atď.),
d) zabezpečiť služby súvisiace s realizáciou podujatia, a to prenájom stoličiek, stavbu
paravánov, prenájom a ladenie klavíra, prenájom mobiliáru, prenájom vysielačiek,
e) zabezpečiť strážnu službu, požiarnu službu, zdravotnícku službu, brigádnikov na
pomocné práce a hostesky,
f) zabezpečiť zvukovú, svetelnú a pódiovú techniku,
g) zabezpečiť projekčnú techniku (LED obrazovku vo formáte 14x5,12m/P6) vrátane
montáže, demontáže a všetkých súvisiacich technických potrieb a činností,
h) zabezpečiť dostatočný počet produkčného a obslužného personálu pre realizáciu
podujatia v mieste realizácie podujatia,
i) spolupracovať s objednávateľom vo všetkých otázkach týkajúcich sa prípravy a
realizácie podujatia,
j) vysporiadať akékoľvek vzniknuté záväzky súvisiace s duševným vlastníctvom v
zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej len „autorský zákon“) a iných
relevantných právnych predpisov a plniť povinnosti usporiadateľa podľa § 168
autorského zákona,
k) zabezpečiť skúšky a generálnu skúšku,
l) poskytnúť 150 ks pozvánok na podujatie objednávateľovi.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať podujatie dňa 2. 7. 2016 na mieste realizácie
podujatia opísanom v bode 1 článku I tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ je usporiadateľom podujatia.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodplatne zabezpečiť pre objednávateľa propagáciu loga SK
PRES 2016 v rámci mediálnej a reklamnej kampane podujatia a festivalu po dobu
dohodnutú v tejto zmluve a spôsobom a formou v súlade s touto zmluvou a všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
5. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvie od objednávateľa v súvislosti s touto zmluvou.
6. Poskytovateľ umožní príhovor zástupcu objednávateľa na podujatí a vybraných
koncertoch festivalu.
Článok III
Povinnosti objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje:
a) dodať poskytovateľovi logo SK PRES 2016 vo formáte .ai alebo .eps potrebné na
plnenie záväzku dohodnutého v čl. II ods. 4 tejto zmluvy do 2 dní od účinnosti tejto
zmluvy.
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b) zaplatiť cenu dohodnutú v článku IV,
c) riadne spolupracovať s poskytovateľom pri riadnom plnení predmetu tejto zmluvy.
Článok IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení na základe úhrnnej hodnoty plnenia
obstarávateľa uvedeného v čl. II v celkovej výške 102 818,- eur bez DPH (slovom:
stodvatisícosemstoosemnásťtisíc eur).
2. V cene podľa odseku 1 sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa spojené s plnením
predmetu zmluvy. Poskytovateľ nemá nárok na ďalšie peňažné plnenie zo strany
objednávateľa.
3. Objednávateľ cenu podľa odseku 1 uhradí bezhotovostným prevodom na účet
poskytovateľa vo formáte IBAN uvedený v záhlaví tejto zmluvy najneskôr v lehote 30
dní od doručenia faktúry, ktorej súčasťou bude aj podpísaný preberací a odovzdávací
protokol obidvoma zmluvnými stranami po riadnom a úplnom poskytnutí plnenia
podľa predmetu tejto zmluvy.
4. Poskytovateľ je oprávnený vystaviť faktúru v deň nasledujúci po dni skončenia
podujatia
podľa čl. I tejto zmluvy. Faktúru je poskytovateľ povinný zaslať
doporučene v obálke označenej slovom „FAKTÚRA“ na adresu objednávateľa
uvedenú v záhlaví zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa riadneho
doručenia faktúry objednávateľovi.
5. Faktúra musí byť vyhotovená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra vyhotovená v súlade s odsekom 5 musí
obsahovať najmä:
a) názov a sídlo poskytovateľa, názov a sídlo objednávateľa,
b) označenie faktúry a jej číslo,
c) registračné číslo a deň podpisu zmluvy,
d) špecifikáciu predmetu plnenia a deň jeho realizácie v súlade so zmluvou,
e) deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry v súlade so zmluvou,
f) označenie banky a číslo účtu objednávateľa v tvare IBAN,
g) celkovú fakturovanú čiastku,
h) označenie banky a číslo účtu poskytovateľa,
i) podpis a odtlačok pečiatky poskytovateľa.
7. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti určené všeobecne
záväzným právnym predpisom a zmluvou, objednávateľ je oprávnený do siedmich
pracovných dní od riadneho doručenia faktúru vrátiť poskytovateľovi za účelom
odstránenia nedostatkov. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti faktúry podľa bodu 5 tohto článku začne plynúť dňom riadneho
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
8. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu
objednávateľa.
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Článok V
Zmluvná pokuta
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie
zmluvných povinností ustanovených v článku II tejto zmluvy vo výške 0,01% z ceny
podľa článku IV tejto zmluvy za každý deň porušenia jednotlivej zmluvnej povinnosti.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z
ceny podľa článku IV tejto zmluvy za každý deň omeškania so zaplatením ceny
v zmysle článku IV tejto zmluvy.
3. Výška zmluvnej pokuty sa do náhrady škody nezapočítava.
Článok VI
Mlčanlivosť
1. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, poskytovateľ nesmie sprístupniť tretím osobám
informácie poskytnuté objednávateľom alebo v jeho mene, o ktorých sa dá
predpokladať, že s nimi má byť nakladané ako s dôvernými.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje k mlčanlivosti o skutočnostiach týkajúcich sa predmetu
tejto zmluvy a že nadobudnuté informácie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy
nezneužije a neumožní prístup k týmto informáciám tretím osobám.
Článok VII
Platnosť zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 29. augusta 2016.
2. Ktorákoľvek zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
a. druhá zmluvná strana poruší povinnosti ustanovené všeobecne záväznými
právnymi predpismi alebo povinnosti ustanovené zmluvou nie podstatným
spôsobom, a napriek písomnému upozorneniu nevykoná nápravu v lehote
stanovenej objednávateľom v tomto upozornení,
b. druhá zmluvná strana opakovane (dvakrát a viac) poruší zákonné povinnosti
alebo povinnosti ustanovené zmluvou,
c. poskytovateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého
obchodného styku, dopustí sa nekalo-súťažného konania, koná v rozpore
s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojím konaním
poškodzuje dobrú povesť a oprávnené záujmy objednávateľa.
3. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
4. V prípade odstúpenia od zmluvy si zmluvné strany dohodnú do 15 dní spôsob
vysporiadania záväzkov z ukončeného záväzkového vzťahu.
Článok VIII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany berú na vedomie povinnosť objednávateľa uverejniť zmluvu podľa
ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
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2. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve
bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú
zmluvnú stranu o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla,
IČO, IČ DPH, oprávnených zástupcov, bankového spojenia, čísla účtu a iných
skutočnostiach významných pre riadne plnenie tejto zmluvy.
5. Zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými
obidvoma Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej vôle a
nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej tiež vyhlasujú, že zmluvu
si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si každá zmluvná strana
ponechá dve vyhotovenia.

Bratislava ........................2016

Bratislava ........................ 2016

Ing. Sylvia Toldyová
generálna riaditeľka
sekcie ekonomiky a všeobecnej správy
Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí Slovenskej republiky
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Mgr. art. Matej Drlička, ArtD.
konateľ
Viva Musica! agency s.r.o

