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Zmluva 

o zabezpečení kultúrneho podujatia
uzavretá podľa§ 269 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení 

Zmluvné strany: 

Objednávateľ: 
Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 

VSP - Stredny Gemer 
Milan Pavko, predseda 
Lubeník 222, 049 18 Lubeník 
45021457 
2022623977 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu: SK75 0900 0000 0051 5758 8757 
(ďalej len „objednávatel'") 

a 

Zhotoviteľ: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 

Agrifarmi Jelšava s.r.o. 
štefánikova 288, Jelšava 049 16 
Ivan Hudaček 
48150924 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu: SK 38 0200 0000 0035 8321 5153 
(ďalej len „dodávate!'") 

Článok 1 

Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa kultúrne
podujatie „Banícky deň na telepe", ktoré sa bude konať dňa 16.7.2022 v Rákošskej
Bani. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka dodávateľa zo dňa
29.6.2022, ktorú predložil na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorá
bola vykonaná v súlade s postupmi uvedenými v Usmernení PPA č. 8/2017
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-
2020. Rozsah zabezpečenia podujatia vrátane jeho materiálno-technického
zabezpečenia, ako aj prípravu, organizáciu a materiálno-technické zabezpečenie
kultúrneho programu podujatia je v súlade s podrobným opisom predmetu zákazky,
ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
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Článok 2
Cena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za zabezpečenie kultúrneho podujatia
cenu vo výške 9.504,- Eur s DPH, slovom deväťtisícpäťstoštyri eur s DPH.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí dodávateľovi dohodnutú sumu za podujatie
formou preddavku vo výške s 000,- Eur na účet dodávateľa do 7 dní od podpisu tejto
zmluvy a po uskutočnení kultúrneho podujatia doplatí do 30 dní na účet dodávateľa
zostávajúcu časť odmeny.

Článok 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1 Dodávateľ zabezpečí kultúrne podujatie riadne a včas v termíne dohodnutom v článku 

1 tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré
by mohli brániť riadnemu uskutočneniu kultúrneho podujatia.

3- Objednávateľ zabezpečí nevyhnutné technické požiadavky potrebné na uskutočnenie
kultúrneho podujatia a poskytne potrebnú súčinnosť.

4 Dodávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s bezpečnostnými a požiarnymi predpismi v
mieste realizácie kultúrneho podujatia.

S- Ak bude uskutočnenie kultúrneho podujatia znemožnené z dôvodu mimoriadnych a
nepredvídateľných okolností, majú obidve zmluvné strany právo odstúpiť od zmluvy
bez akýchkoľvek finančných nárokov na úhradu škody. Podmienkou je neodkladné
vyrozumenie druhej zmluvnej strany.

6. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť iba zo závažných dôvodov, ktoré mu nedovolia
kultúrne podujatie uskutočniť alebo z dôvodu porušenia tejto zmluvy zo strany
objednávateľa.

7. Odstúpenie od tejto zmluvy zo strany objednávateľa musí byť uskutočnené v písomnej
forme a musí byť dodávateľovi doručené. Dodávateľovi tým nevzniká nárok na
náhradu.

8. Zmluva môže byť ukončená aj vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.

g. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej
agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi
Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám
kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním
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obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich 
s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich 
s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám 
nevyhnutnú súčinnosť. 

Článok4 
Sankcie 

L Ak dodávateľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy, je povinný 
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu, a to vo výške 500 EUR za každé 
jednotlivé porušenie povinnosti, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo 

spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce 
zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Dodávateľa a 
bráni mu v splnení jeho povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
Dodávateľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, a ďalej, že by v 
čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. 

2. Dodávateľ v celom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené na majetku

objednávateľa a tretích osôb, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinností
dodávateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych
predpisov.

3- V prípade omeškania objednávateľa s uhradením riadne vystavenej a doručenej
faktúry podľa tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo na uplatnenie si u objednávateľa
úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej sumy, a to za každý aj začatý deň
omeškania.

4- Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností dodávateľa
bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol
objednávateľ povinný.

S. Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať objednávateľa o skutočnostiach,
ktoré majú za dôvod čiastočnú alebo úplnú nemožnosť plnenia jeho záväzkov podľa
tejto zmluvy (napr. neúčasť dohodnutých účinkujúcich), takéto skutočnosti je
dodávateľ povinný bezodkladne prerokovať s objednávateľom, ponúknuť a
zabezpečiť primerané náhradné plnenie (napr. náhradného účinkujúceho), pričom
objednávateľ je povinný bezodkladne uskutočniť záväzný výber z objednávateľom
ponúkaných náhradných plnení.
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Článok s 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

L Práva a povinnosti nepomenované v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak

súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

,3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, 1-krát pre každú zmluvnú stranu. Každá zo
zmluvných strán podpisom tejto zmluvy potvrdzuje prevzatie jedného vyhotovenia.

4 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na obdobie do naplnenia účelu a predmetu
zmluvy.

S. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Lubeníku, dňa 4.7.2022 

Milan Pavko 

VSP Stredný Gemer 
Lubeník 222. 049 18 LUBENÍK 

lfo: 4502145 7, 011'.: 2022623977 

email: st,cdnygcmer@gmall.com 
www.vspstrednygemer.sk 

VSP - Stredný Gemer 
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