
 
 
 
 
 

Zmluva na poskytnutie služieb javiskového technika divadla č. 250/2012 
 

spojených s realizáciou predstavení v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava  uzavretá podľa  
§ 3   zákona č. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov 
v znení  neskorších predpisov a  § 269 ods. 2  Obchodného zákonníka 

 
 

Článok I 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1 Objednávateľ:   
Objednávateľ: 
 
Obchodné meno:                    Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
Sídlo:     Židovská 1, 815 15 Bratislava 
Štatutárny zástupca:    Ing. Vladimír Grežo 
Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Martin Štamm, námestník technicko-realizačného  
                 úseku 
 
IČO:      30 794 544 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu:    502 800 1024/0900 
Email:     m.stamm@bkis.sk 
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
1.2 Poskytovateľ:   
 
 Obchodné meno:    Bc. Jaroslav Grebeči,  
 Sídlo:      Macharova 11, 85101 Bratislava 
 IĆO:      34443801 
 DIČ:      1025454969 
 Bankové spojenie:    Ľudová banka Volksbank 
 Č. účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxx 
 Č. tel.:     xxxxxxxxxxxx 
 Email:     grebeci.jaroslav@gmail.com 
 Živ. register:     OŽP-A/2007/36059-2/CR1;  č. ŽR: 105-16716 
 Poskytovateľ nie je platca DPH  
 (ďalej len „poskytovateľ“) 

 
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy na poskytnutie služieb javiskového technika divadla  (ďalej 
len „zmluva“) je úspešná  ponuka poskytovateľa predložená na základe výzvy  na predloženie 
ponuky podľa § 99 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov. Výzva na predloženie ponuky bola zverejnená 
vo VVO č. 201 zo dňa 17.10.2012 por. č.  12433 - WYS . 



Článok II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
Predmetom tejto zmluvy sú :  
 
2.1 Práce na javiskovej technike na divadelných predstaveniach  v Mestskom divadle P. O. 

Hviezdoslava, v rozsahu: 
- Príprava javiskovej techniky 
- Obsluha javiskovej techniky pri predstaveniach 
- Dozor pri používaní javiskovej,  v prípade hosťujúcich divadiel 

2.2 Servisné práce na javiskovej technike v rozsahu: 

- Servis na javiskovej technike, ktorá je v inventári BKIS a je súčasťou  technického 
zariadenia MDPOH, v prípadoch kde sa nevyžaduje kvalifikácia v zmysle vyhlášky 
508/2009 Z. z. 

- Servis a údržbu na iných divadelných zariadeniach, ktoré sa nepovažujú za vyhradené 
technické zariadenia v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z. a nie je na to potrebné iná 
kvalifikácia 

2.3 Požiadavky na služby:  
- Schopnosť realizovať denné smeny v rozsahu od 3hodín do 16 hodín 
- Zabezpečenie vlastných osobných ochranných pomôcok 
- Reagovať operatívne – požiadavka na nástup na zmenu  môže prísť  min. 24 hodín 

vopred 
- Vyžaduje sa prax  v predmete zákazky  minimálne 1 rok 
- Mať platné školenie o práci na zdvíhacích zariadeniach javiskovej techniky podľa  §17 

vyhlášky 718/2002 Z. z. 
  2.4 Zabezpečenie javiskovej techniky nie je predmetom tejto zmluvy 
 

 
Článok III. 

TERMÍN REALIZÁCIE 
 
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť práce javiskového technika, ktoré sú predmetom tejto 

zmluvy : 
 

3.1.1 Na základe rozpisu divadelných predstavení na príslušný kalendárny mesiac, ktorý 
bude zaslaný na e-mailovú adresu poskytovateľa minimálne 7 dní pred začiatkom  
mesiaca. V rozpise je uvedený dátum predstavenia,  

3.1.2 Čas nástupu na začatie prác v jednotlivých termínoch predstavenia bude postupne 
dopĺňaný podľa inštrukcií produkcie divadelného úseku MDPOH a bude zasielaný 
poskytovateľovi najneskôr 3 dni pred začatím príslušného predstavenia.  

3.1.3 V prípade nejasností poskytovateľ kontaktuje zástupcu objednávateľa, ktorým je Ing. 
Martin Štamm, email: m.stamm@bkis.sk, tel. 02/59103150 

 
3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť servisné služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy:  

3.2.1 Na základe potreby a e-mailového zadania vedúcim odd. technického zabezpečenia, 
kde je špecifikovaný dátum a rozsah servisu 
 



3.3 Celkový rozsah vykonaných javiskových prác ako aj servisných  prác sa sumarizuje 
v mesačnom výkaze, kde je špecifikovaný dátum, nástupný čas, čas ukončenia, počet 
odpracovaných hodín a poznámka, či sa jedná o servisnú činnosť alebo o divadelné 
predstavenie. Tento výkaz je odsúhlasený vedúcim technického oddelenia BKIS a slúži ako 
podklad na fakturáciu. 

3.4 Do rozsahu prác sa počíta každá začatá polhodina prác 
 
 

Článok IV. 
CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
4.1 Cena  predmetu zmluvy v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v súlade  so zákonom  NR SR č. 18 /1996  Z. z o cenách v znení neskorších 
predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z 
o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna bez  možnosti jej úpravy. 

 
4.2 Cena je stanovená v súlade s bodom 4.1 v EUR  takto:  
 
 Hodinová 

sadzba 
Jednotková 
cena  
v EUR 
vrátane 
DPH/1 hod.  
 
 

Cena za 
predpokladaný 
rozsah v EUR 
vrátane DPH 

Javiskové  práce  na 
divadelných predstaveniach  
v rozsahu 850 hodín  

 
1 hod 

 

 
8,00 

 
6 800,00 

Servisné práce na divadelnej 
technike v rozsahu 500 hodín 

 
1 hod 

 

5,00 
 

 
2 500,00 

 
Spolu za predpokladané 
množstvo 

   
9 300,00 

 
 
4.3 Predmet zákazky bude financovaný   formou bezhotovostného platobného styku, bez  možnosti 

zálohovej platby s lehotou splatnosti  faktúry    30 kalendárnych  dní. Lehota sa počíta od 
posledného dňa mesiaca v ktorom boli vykonané služby na základe  výkazu potvrdeného 
príslušným pracovníkom verejného obstarávateľa. Potvrdený výkaz je podkladom pre 
vystavenie faktúry.  

 
4.4 Faktúra vystavená predávajúcim  musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, kupujúci má právo vrátiť ho 
na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade, lehota splatnosti faktúry začne  plynúť 
prevzatím opraveného daňového dokladu. 

 
4.5 V prípade, že objednávateľ  bude potrebovať vyšší výkon ako je predpokladaný rozsah 850 

hodín/500 hodín  v tejto zmluve, upraví   nárast dodatkom k zmluve za predpokladu, že 



neprekročí finančný limit podprahovej zákazky, a to < 40 000  EUR počas platnosti a účinnosti 
všetkých troch uzavretých zmlúv ako výsledku jednej súťaže. 

 
 

Článok V. 
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 

 
5.1 Ak poskytujúci  nedodrží termín a čas nástupu na divadelné predstavenie, je povinný uhradiť 

zmluvnú pokutu 100,- € za každú začatú hodinu omeškania, maximálne však 300,- € za každé 
predstavenie 

5.2 Pri omeškaní s platením faktúr objednávateľ zaplatí úroky z omeškania vo výške 0,3 % z dlžnej 
sumy za každý  deň omeškania. 

5.3 Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody vzniknutej nesplnením zmluvných 
povinností. 

 
Článok VI. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

6.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje  zmluva a § 344 a nasl.           
Obchodného zákonníka.  

6.2  Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane  oznámené písomne. 
6.3  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch: 

6.3.1 ak poskytujúci  nenastúpi na 3 a viac divadelných predstavení, 

6.4 Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak  kupujúci neplní svoje zmluvné povinnosti a 
tým predávajúcemu znemožní plnenie zmluvy. Musí však vyzvať kupujúceho a určiť mu 
dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne 
vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

 
6.5 Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcom po   

doručení písomnej výpovede.  
 

Článok VII. 
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
7.1 Poskytovateľ je povinný  pri poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky dodržiavať 

zásady bezpečnosti práce v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

7.2 Poskytovateľ je povinný: 

- Mať ukončené školenie o práci na zdvíhacích zariadeniach javiskovej techniky podľa  
§17 vyhlášky 718/2002 Z. z. 

- mať prehľad o základnej terminológii vyžadovanej pri obsluhe javiskovej techniky 

- Rozumieť funkcii jednotlivých častí javiskovej techniky umiestnenej v MDPOH 
a používanej na divadelných predstaveniach 

- Vedieť používať jednotlivé prvky javiskovej techniky samostatne aj ako súbor 



Článok VIII. 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto 

zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien 
a doplnkov. 

8.2 Poskytovateľ berie na vedomie, že objednávateľ  je v zmysle zák. 25/2006 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní a zák.  č. 211/2000 Z. z  o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, 
ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo 
nakladania s majetkom mesta. Na základe tejto skutočnosti poskytovateľ výslovne súhlasí so 
zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu, na webovej stránke objednávateľa a  
ponuky v centrálnom  registri dokumentov z verejného obstarávania. Tento súhlas  udeľuje 
prenajímateľ bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  

8.3 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými a podpísanými 
dodatkami  v rozsahu tejto zmluvy. 

8.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných  strán  
prevezme dve vyhotovenia rovnopisu. 

8.5 Táto zmluva sa uzatvára na 1 rok, resp. do vyčerpania finančného limitu < 40 tis. EUR bez 
DPH,  čo môže presiahnuť obdobie 1 roka. Verejný obstarávateľ takúto situáciu bude  následne 
riešiť   uzavretím dodatku k zmluve  na predĺženie termínu platnosti a  účinnosti zmluvy 
a vyčerpanie finančného limitu pre podprahové zákazky. Finančný  limit < 40 tis. EUR  sa 
vzťahuje na všetky 3 uzavreté zmluvy, ktoré boli výsledkom  verejnej súťaže  uverejnenej vo 
VVO č. 201 zo dňa 17.10.2012 por. č.  12433 – WYS.  

8.6 Zmluvné strany vyhlasujú,  že si text tejto zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú omylov, že nebola táto podpísaná v tiesni, alebo 
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 
 
 
     Bratislava, dňa: 19.12.2012                                                          Bratislava, dňa: 18.12.2012 
 
 
 

    „podpísané“         „podpísané“ 
 

....................................................                                                   .................................................. 
                 Objednávateľ                                                                                  Poskytovateľ 
 
       Ing. Vladimír Grežo, riaditeľ                                                             Bc. Jaroslav Grebeči 
 


