
 

ZMLUVA O DIELO Č.:2-ZOD/2021-ŠKO 

 
 (uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 

Dodávateľ: 

obchodné meno:   CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 
 sídlo:  Suchý Jarok 18, 06601 Humenné 
 v zastúpení: Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti 
 kontaktná osoba - obchod: Mgr. Ľuboslava Hreňková 
 IČO: 44514557 
 DIČ: 2820002284   
 bankové spojenie: VÚB a.s. Humenné, Nám. Slobody 26/10 
 číslo účtu:  2553910921/200 
 IBAN: SK5702000000002553910921 
 Obchodný register: OS Prešov, Oddiel Sro, č.v.21084/P 

ďalej len „dodávateľľ“ 

            

Objednávateľ:   

 obchodné meno:  Štátny komorný orchester Žilina 

 sídlo: Dolný val 47, 01128 Žilina 
 v zastúpení: MgA. Karel Hampl, riaditeľ 
 kontaktná osoba - obchod: Ing. Ľubomír Klimek 
 IČO: 00228672 
 DIČ: 2020671818   
 bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 číslo účtu:  7000070422/8180 
 IBAN: SK2981800000007000070422 
  

       ďalej len „objednávateľ“ 

spolu s poskytovateľom ďalej len „zmluvné strany“ a každý samostatne ďalej len „zmluvná strana“ 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

II.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi dielo špecifikované v 
bode II.2  a záväzok objednávateľa poskytnúť dodávateľovi súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu 
a včasnému plneniu zmluvy a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu (cenu) za dielo. 
Podrobný rozpis tovarov a prác sa nachádza v ponuke dodávateľa, ktorá je prílohou č. 2 tejto 
zmluvy. 

II.2 Predmetom plnenia poskytovateľa je nasledovné dielo: 



Modernizácia osvetlenia hľadiska a javiska a dodanie videoprojektoru s plátnom 
v rozsahu cenovej ponuky, ktorá je prílohou tejto zmluvy. 

� Dodanie a montáž nových svetiel nad javiskom, 
� Dodanie a montáž nových svetiel nad hľadiskom, 
� Dodanie a montáž videoprojektoru, 
� Dodanie a montáž plátna k videoprojektoru, 
� Vykonanie záverečnej skúšky a odovzdanie diela. 
 

Článok III 

Cena za predmet plnenia (dodanie diela) 

III.1 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo podľa bodu II.2 zmluvy nasledovne: 

III.1.1 za modernizáciu osvetlenia javiska a hľadiska vo výške   ........203.991,12........... EUR 
(slovom:dvestotritisícdeväťstodeväťďesiatjeden   EUR a dvanásť centov),  

III.1.2 za dodanie videoprojektoru s plátnom vo výške  ...........41.202....................  EUR (slovom:  
styridsaťjedentisícdvestodva  EUR), 

III.2 Ceny za dielo uvedené v tejto zmluve sú s DPH.  

III.3 Špecifikácia sumy je uvedená v prílohe č. 1 Špecifikácia ceny 

Článok IV 

Termíny plnenia (dodanie diela) 

IV.1 Termíny plnenia – dodanie tovarov zo strany dodávateľa sú nasledovné: 

IV.1.1 Modernizácia osvetlenia javiska a hľadiska podľa zmluvy od 25.8.2021 do 31.8.2021. 

IV.1.2 Dodanie a montáž videoprojektoru s plátnom podľa zmluvy od 25.8.2021 do 31.8.2021. 

Článok V 

Platobné podmienky 

V.1 Dohodnutá odmena (cena) dodávateľa pre dielo podľa článku III.1 bod III.1.1 bude splatná 
v dvoch splátkach, prvá po dodaní 50% diela vo výške 50% celkovej sumy a druhá po odovzdaní 
diela objednávateľovi vždy po vystavení faktúr dodávateľom s dátumom splatnosti.  

V.2 Dohodnutá odmena (cena) dodávateľa pre dielo podľa článku III.1 bod. III.1.2 bude splatná 
v jednej platbe vo výške 100%, po odovzdaní 100% diela objednávateľovi  po vystavení faktúry 
dodávateľom s dátumom splatnosti.  

V.3 Splatnosť všetkých odmien podľa tohto článku zmluvy je stanovená na 30 dní (slovom: Tridsať 
dní) odo dňa vystavenia faktúry. 

 

Článok VI 

Ďalšie dojednania 

VI.1 Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť dodávateľovi všetky priestory, v ktorých sa bude vykonávať 
dielo podľa tejto zmluvy bez zbytočného odkladu a prekážok. 

VI.2 Omeškanie dodávateľa s plnením predmetu plnenia podľa dohodnutých termínov sa považuje 
za porušenie povinností dodávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a objednávateľ má v takomto 
prípade právo vymáhať zmluvnú pokutu vo výške 2% z celkovej ceny diela podľa čl. III. za každý 
deň omeškania a  odstúpiť od tejto zmluvy po márnom uplynutí 7-dňovej lehoty od doručenia 
písomnej výzvy dodávateľovi, ktorou dodávateľa vyzval na riadne a včasné plnenie tejto zmluvy.  



VI.3 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia dotknutej zmluvnej 
strany o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa zmluva neruší 
od začiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.  

VI.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky informácie, ktoré sa v súvislosti s uzatvorením tejto 
zmluvy dozvedia, sa považujú za dôverné a všetky informácie, ktoré sa dozvedia v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy, sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle § 17 zákona č. 513/1991 
Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

Článok VII 

Využitie subdodávateľov 

 

VII.1 Dodávateľ vykonáva predmet zmluvy samostatne alebo prostredníctvom vopred písomne 
odsúhlaseného subdodávateľa, s odbornou starostlivosťou a v zmysle obvyklých postupov. 

VII.2 Pokiaľ dodávateľ zadáva akýkoľvek podiel plnenia zo zmluvy vopred odsúhlasenému 
subdodávateľovi, za plnenie podľa tejto zmluvy zodpovedá tak, ako keby plnenie vykonával sám. 

VII.3 Ak dodávateľ bude pri plnení predmetu zmluvy zadávať určitý podiel plnenia zo zmluvy 
subdodávateľom, je povinný pri uzavretí tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam 
subdodávateľov, ktorý bude obsahovať minimálne: vecný a cenový podiel plnenia zmluvy, ktorý 
má dodávateľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, 
identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. Taktiež 
poskytne údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu a dátum narodenia. 

VII.4 Zoznam schválených subdodávateľov tvorí prílohu tejto zmluvy. 

VII.5 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene údajov o subdodávateľovi, dodávateľ je povinný 
písomne oznámiť zmenu údajov objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa kedy sa 
o takejto zmene dozvedel. 

VII.6 Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, dodávateľ je povinný písomne 
oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a predložiť aktuálny zoznam subdodávateľov 
do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Uvedené platí aj 
v prípade rozšírenia počtu subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude obsahovať údaje v rozsahu 
podľa bodu č. VII.3 tohto článku. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť dodávateľa podľa 
bodu VII.1, a to vopred písomne požiadať o súhlas objednávateľa. 

VII.7 Dodávateľ zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích osôb. 

VII.8 Pokiaľ dodávateľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy tretiu osobu, zodpovedá 
akoby záväzok plnil sám. 

 

Článok VIII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

VIII.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade zmeny údajov o zmluvných stranách uvedených 
v článku I zmluvy, tieto písomne a preukazne oznámia druhej strane bez zbytočného odkladu. 
Porušenie tejto povinnosti nesmie byť na ujmu zmluvnej strany, ktorá túto povinnosť neporušila. 

VIII.2 Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy, 
ak sa doručuje na poslednú známu adresu zmluvnej strany, ktorá bola ako posledná známa 
adresa zmluvnou stranou písomne oznámená druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú 
za doručené dňom ich prevzatia zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za 
riadne (platne a účinne) doručené aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, márnym uplynutím 
úložnej doby pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, alebo ak je na zásielke, preukázateľne 
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“, 



alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde, 
a to dňom vrátenia zásielky odosielateľovi. 

VIII.3 Veci konkrétne neupravené touto zmluvou budú zmluvné strany v prípade potreby riešiť podľa 
príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení  
a ostatných súvisiacich predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky (napr. Občiansky 
zákonník, autorský zákon a pod.). 

VIII.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade príslušnej situácie, všetky ich práva a povinnosti z tejto 
zmluvy a jej dodatkov prechádzajú na ich právnych nástupcov.  

VIII.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády 
Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný 
mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný 
mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom 
a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj 
všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s 
plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v 
súlade s platnými právnymi predpismi SR 

VIII.6 Zmluva je vyhotovená v 3 (troch) rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 (dve) 
vyhotovenia a dodávateľ 1 (jedno) vyhotovenie. 

VIII.7 Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť formou písomného, číslovaného 
a oboma zmluvnými stranami podpísaného dodatku k tejto zmluve. Ústne dohovory sú 
neplatné. 

VIII.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, jej obsahu porozumeli, sú 
si vedomí právnych následkov z nej vyplývajúcich, a preto na znak súhlasu s jej obsahom ju 
vlastnoručne podpisujú. Súčasne svojimi podpismi potvrdzujú, že ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená a vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť 
neplatnosť tejto zmluvy a zmariť tak jej účel. Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu  
„Prelaďme na novú vlnu-Dom umenia Fatra Žilina“  financovaného z Grantov EHP/Nórskych 
grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

VIII.9 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Ak je 
Objednávateľ  povinnou osobou a Zmluva o službách je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií), Zmluva o dielo 
nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni, v 
ktorom objednávateľ preukáže zverejnenie zmluvy spôsobom podľa zákona. 

VIII.10  Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva ako i všetky jej prípadné dodatky, môže 
byť zverejnená na webovom sídle správcu programu.  

 

Príloha 1 Špecifikácia ceny 

Príloha 2 Ponuka dodávateľa 

Príloha 3 Zoznam subdodávateľov  

 

 

 

  V Žiline dňa:    25.8.2021                                                              V Žiline dňa:   25.8.2021                                                                      

  Ing. Marek Plančár                                                                             MgA. Karel Hampl 

    ..............................                         .............................. 

    Dodávateľ                  Objednávateľ 

 



Príloha 1 špecifikácia ceny – 1. časť 

 

 

Položka Suma bez DPH 

OSVETLENIE JAVISKA 44.791,00 

EFEKTOVÉ A KONCERTNÉ OSVETLENIE 67.114,80 

OSVETLENIE HĽADISKA 35.704,80 

MOTORIZOVANÁ OBLASŤ 11.102,00 

KONŠTRUKČNÝ SYSTÉM PRE UCHYTENIE 
REFLEKTOROV 

1.780,00 

MONTÁŽ A SUVISIACE NAKLADY 9.500,00 

Celkom bez DPH 169.992,60 

DPH 33.998,52 

Celkom s DPH 203.991,12 

 

  



Príloha 1 špecifikácia ceny – 2. časť 

 

 

Položka Suma bez DPH 

VIEOPROJEKTOR 20.850,00 

PROJEKCNE PLATNO 11.615,00 

MONTÁŽ A SUVISIACE NAKLADY 1.870,00 

Celkom bez DPH 34.335,00 

DPH 6.867,00 

Celkom s DPH 41.202,00 

 

 



Príloha 3 Zoznam subdodávateľov  

 

 

P. 
č.  Subdodávateľ * 

1. 

meno a 
priezvisko,  
obchodné meno 
alebo názov 

adresa 
pobytu  
alebo sídlo 

IČO alebo  
dátum narodenia ak 
nebolo pridelené IČO 

Predmet 
subdodávky 

% podiel  

     

Osoba oprávnenej konať za 
subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum 
narodenia 

   

P. 
č.  Subdodávateľ  

2. 

meno a 
priezvisko,  
obchodné meno 
alebo názov 

adresa 
pobytu  
alebo sídlo 

IČO alebo  
dátum narodenia ak 
nebolo pridelené IČO 

Predmet 
subdodávky 

% podiel  

     

Osoba oprávnenej konať za 
subdodávateľa 

meno a priezvisko adresa pobytu dátum 
narodenia 

   

* Uchádzač vyplní požadované údaje pri všetkých subdodávateľov. V prípade väčšieho počtu subdodávateľov 
je potrebné riadky skopírovať.   
 
 
 
         Žiline                                  25.8.2021 
V .......................... dňa ........................ 
          Ing. Marek Plančár 

................................................... 
Podpis štatutárneho orgánu uchádzača 

 

 


