
Rámcová zmluva o poskytnutí služieb  

pri technickom zabezpečení Projektu Garáž 
 

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v  platnom 
znení uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
1. Kreatívny inštitút Trenčín, n. o. 

Mierové nám. 1/2, 911 64 Trenčín 
IČO: 54345987 

Registrácia: register mimovládnych organizácií, č. Reg. OVVS/NO/310-1/2022 
Zastúpený: Lucia Dubačová, riaditeľka 

Bankové spojenie: 
IBAN: 

 
(ďalej len „Objednávateľ“) 

 
2. Michal Revilák 

Sídlo: Inovecká 1/1131, 911 01 Trenčín 
IČO: 37133161 
Registrácia: Okresný úrad Trenčín, číslo živnostenského registra 309-15096 
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s. 
IBAN: SK4511000000002914909252 
 
(ďalej len „Dodávateľ“) 

 
(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej ako „Zmluvné strany“) 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
Článok I 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Objednávateľ je producentom a partnerom projektu Garáž, ktorého zámerom je 
ponúknuť špecifický priestor pre mladých kreatívcov – začínajúcich hudobníkov, 
komunity a záujemcov o alternatívne umenie a subkultúry – zvuk, film, animáciu, 
dizajn, literatúru a vizuálnu tvorbu (ďalej len „Projekt Garáž“). 

2. Projekt Garáž sa bude realizovať ako séria hudobných a  iných kultúrnych podujatí 
(ďalej len „Podujatia“ a jednotlivo „Podujatie“), za účelom realizácie ktorých je 
nevyhnutné zabezpečiť potrebné technické zabezpečenie vrátane súvisiacich služieb.   

3. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom 
znení vyhláseného Objednávateľom dňa 26.07.2022 v predmete zákazky „Technické 
zabezpečenie pre Projekt Garáž“. 
 
 

 
 



Článok II 

Predmet Zmluvy 
 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zabezpečiť na účel realizácie Podujatí  

Projektu Garáž Objednávateľovi zvukovú, svetelnú, stagovú, projekčnú techniku a 
technický personál v rozsahu podľa odseku 2 tohto článku (ďalej len „Služby“) 

a záväzok Objednávateľa zaplatiť Dodávateľovi za riadne a  včasne poskytnuté plnenie 
dohodnutú cenu, to všetko za podmienok v tejto Zmluve dohodnutých. 

2. Službami sa na účely tejto Zmluvy rozumie: 

a. dočasné odplatné poskytnutie technického vybavenia pre realizáciu Podujatí 
v rozsahu: 

i. 2 ks aktívnych stredo-výškových reproduktorov 
ii. 2 ks aktívnych basových reproduktorov 
iii. 4 ks monitorov, aktívne reproduktory (odposluch) 
iv. 1 ks 16-kanálového analógového/digitálneho mix pultu 
v. 2 ks bezdrôtového mikrofónu 
vi. 2 ks Pioneer DJ CDJ – 2000 NXS2 
vii. 1 ks Pioneer DJ DJM-900NXS2 
viii. Malé pódium o rozmeroch 6x4 m 
ix. 1 ks projektor min. 5000 ansj 
x. Kabeláž, stojany na reproduktory 
xi. osvetľovacia technika 

b. doprava, montáž a demontáž technického vybavenia uvedeného v bode a) 

c. zabezpečenie personálu v rozsahu 1 osoba – technik a 1 osoba – pomocník.  
3. Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli, bez ohľadu na znenie ods. 2 tohto článku, že ak 

bude pre účely Podujatí potrebné dodať ďalšie technické vybavenie v rozsahu nad 
ods. 2 písm. a) tohto článku alebo technické vybavenie nezahrnuté v odseku 2 písm. 
a), Dodávateľ ho na základe objednávky Objednávateľa poskytne, ak mu v tom 
nebudú brániť vážne dôvody.  V prípade ak nastane situácia, že bude na základe 
objednávky Objednávateľa potrebné  dodať technické vybavenie v rozsahu 
prevyšujúcom ods. 2 písm. a) alebo technické vybavenie nezahrnuté v odseku 2 písm. 
a) tohto článku  má Dodávateľ nárok na úhradu ďalšej odplaty,  ak cena za toto 
dodatočné technické vybavenie bude vyššia ako 10% ceny Služieb za jedno Podujatie 
uvedenej v čl. V ods. 1 tejto Zmluvy. Ďalšia odplata bude určená ako priemerná cena 
prenájmu dodatočného technického vybavenia na trhu platná v čase vystavenia 
objednávky zistená na základe prieskumu trhu vykonaného Objednávateľom 
a predloženého Dodávateľovi. Objednávateľ je rovnako oprávnený požadovať pre 
konkrétne Podujatie technické vybavenie aj v rozsahu nižšom ako je uvedené 

v odseku 2 písm. a), pričom v takom prípade sa Cena Služieb nemení. 
4. Dodávateľ je povinný Služby poskytnúť na vlastné náklady a  nebezpečenstvo, 

s odbornou starostlivosťou a postupovať v súlade so záujmami Objednávateľovi tak, 
aby Objednávateľovi alebo tretím nespôsobil škodu. 

 
 

 



Článok III 

Miesto a čas poskytnutia Služieb 
 

1. Dodávateľ poskytne Služby na mieste konania Podujatí v rámci Projektu Garáž, a to: 
Park Milana Rastislava Štefánika v Trenčíne, na pozemku parcely registra „C“ parc. č. 

1260/1, nachádzajúcom sa v k. ú. Trenčín, v meste Trenčín, zapísanom na LV č. 1 
vedenom Okresným úradom Trenčín – katastrálny odbor. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Služby pre každé z Podujatí v rámci Projektu Garáž, 
ktorých predpokladané termíny konania sú: 

06.08.2022 (sobota) - predpokladaný začiatok a koniec podujatia o 12:30 - 00:30  
19.08.2022 (piatok) - predpokladaný začiatok a koniec podujatia o 18:30 - 00:30  

02.09.2022 (piatok) - predpokladaný začiatok a koniec podujatia o 18:00 - 00:40  
16.09.2022 (piatok) - predpokladaný začiatok a koniec podujatia o 18:00 - 00:30  

30.09.2022 (piatok) - predpokladaný začiatok a koniec podujatia o 19:30 - 00:00  
15.10.2022 (sobota) - predpokladaný začiatok a koniec podujatia o 15:00 - 21:00. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť dátum alebo čas konania Podujatia alebo 
ktorékoľvek z Podujatí zrušiť bez náhrady, ako aj pridať ďalšie Podujatie s termínom 

konania najneskôr 31.10.2022.  Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Dodávateľovi 
zmenu alebo zrušenie Podujatia najneskôr 5 kalendárnych dní. 

4. Dodávateľ je povinný začať s montážou technického vybavenia najneskôr 2 hodiny 
pred plánovaným začiatkom Podujatia a s demontážou technického vybavenia 
bezodkladne po ukončení Podujatia. 

5. Dodávateľ je povinný zdržiavať sa v mieste konania Podujatia po celú dobu konania 
Podujatia. 

 
 

Článok IV 
Objednávka 

 
1. Objednávateľ vystaví pre každé jednotlivé Podujatie samostatnú písomnú 

objednávku, ktorá bude obsahovať minimálne tieto náležitosti: 
a. dátum konania Podujatia 

b. čas konania Podujatia 
c. požadované technické vybavenie v zmysle čl. II ods. 3 tejto Zmluvy. 

2. Za písomnú objednávku sa na účely tejto Zmluvy považuje aj objednávka vo forme e-
mailu doručeného na adresu Dodávateľa uvedenú v čl. VIII ods. 4 Zmluvy. 

3. Objednávateľ vystaví objednávku minimálne 3 dni pred konaním Podujatia. 
Objednávka sa považuje za prijatú jej doručením Dodávateľovi. Ak súčasťou 
objednávky bude aj technické vybavenie podľa čl. II ods. 3 nad rozsah 10% z ceny 
Služieb za jedno Podujatie, zároveň Objednávateľ doručí Dodávateľovi výsledky 
prieskumu trhu, z ktorých bude vyplývať odplata za dodatočné technické vybavenie 
stanovená ako priemerná cena prenájmu dodatočného technického vybavenia . 

1. V prípade zmeny dátumu alebo času konania Podujatia Objednávateľ nie je povinný 
vystaviť novú objednávku, ale o tejto zmene bezodkladne informuje Dodávateľa 
spôsobom uvedeným v ods. 2 tohto článku. Dodávateľ je na základe tohto 

oznámenia, ktoré sa považuje za zmenu objednávky, povinný poskytnúť Služby podľa 
nových podmienok konania Podujatia. 



2. Zrušenie Podujatia Objednávateľ bezodkladne oznámi Dodávateľovi spôsobom 

uvedeným v ods. 2 tohto článku. 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za mimoriadnych nepredvídateľných okolností je 

Objednávateľ oprávnený zmenu alebo zrušenie Podujatia oznámiť Dodávateľovi aj 
telefonicky na t. č. +421 907 576 594. 

 
Článok V 

Cena Služieb 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnutie Služieb v rozsahu podľa čl. II ods. 2 
Zmluvy pre jedno Podujatie nasledovne:  

 
Cena bez DPH/1 Podujatie 814,00 EUR 

DPH 20% 0,00 EUR 
Cena s DPH/1 Podujatie 814,00 EUR 

 
2. Pri plánovanom počte šiestich Podujatí je predpokladaná celková cena Služieb 

poskytnutých na základe tejto Zmluvy vo výške 4 884,00 eur bez DPH, 4 884,00 eur s 
DPH. Dodávateľ nie je platca DPH. Vzhľadom na oprávnenie Objednávateľa zrušiť 

ktorékoľvek z Podujatí (čl. III ods. 4 Zmluvy) Dodávateľ berie na vedomie, že mu 
vznikne nárok len na cenu za skutočne riadne a včasne poskytnuté Služby 

a Objednávateľovi na základe tejto Zmluvy nevzniká povinnosť odobrať od 
Dodávateľa ani rozsah Služieb. 

3. V cene podľa ods. 1 sú zahrnuté všetky dopravné, personálne a  iné náklady, ktoré 
Dodávateľovi vzniknú v súvislosti s poskytnutím Služieb pre Podujatie. 

4. Cena Služieb, vrátane odplaty za dodatočné technické vybavenie stanovenej podľa 
tejto Zmluvy, je splatná na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a  doručenej 
objednávateľovi, Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a  daňového 

dokladu podľa platných právnych predpisov, v opačnom prípade je Objednávateľ 
oprávnený ju vrátiť Dodávateľovi na opravu alebo doplnenie, pričom lehota splatnosti 

v takom prípade začne plynúť znova po doručení opravenej, resp. Doplnenej faktúre.  
5. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po konaní každého jednotlivého Podujatia. 

Splatnosť faktúry nesmie byť kratšia ako 15 dní.  
6. Dodávateľ má nárok na zaplatenie ceny Služieb iba v prípade, že Služby poskytol 

riadne a včas, v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a v objednávke. 
 

Článok VI 
Sankcie 

 
1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní so zaplatením riadnej vystavenej a doručenej 

faktúry, Dodávateľ má nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej 
sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

2. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z ceny Služieb za 

jedno Podujatie, ak Dodávateľ: 
a. poruší povinnosť podľa čl. III ods. 4 tejto Zmluvy 

b. poruší povinnosť podľa čl. III ods. 5 tejto Zmluvy. 



3. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% z ceny Služieb 

za jedno Podujatie ak  
a. Dodávateľ nedodá na Podujatie Služby v celom rozsahu uvedenom čl. 

II ods. 2 a 3 tejto Zmluvy a v objednávke alebo Služby nedodá vôbec 
b. Dodávateľ dodá na Podujatie poškodené alebo nefunkčné technické 

vybavenie. 
4. Objednávateľ má právo započítať si zmluvnú pokutu voči akémukoľvek finančnému 

plneniu, na ktoré vznikne na základe tejto Zmluvy Dodávateľovi nárok. 
5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 

v plnej výške. 
 

 
 

         Článok VII 
                                                              Osobitné ustanovenia 

 
1. Dodávateľ zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností 

alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o 
konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania 
riadne a včas samotného Poskytovateľa. 

2. Dodávateľ je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu tejto Zmluvy len tých 
subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 1 
tejto Zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“) alebo boli odsúhlasení  
Objednávateľom podľa odseku 3 a 4 tohto článku Zmluvy. 

3. Dodávateľ je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného 
v zozname priamych subdodávateľov alebo doplniť nového subdodávateľa do 

zoznamu priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa. V písomnej žiadosti Dodávateľa o udelenie súhlasu je Dodávateľ 

povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych 
subdodávateľov. Objednávateľ písomne upovedomí Dodávateľa o svojom rozhodnutí 

v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom 
v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Objednávateľ v lehote 

podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Dodávateľa nevyjadrí, platí, že súhlasí. 
4. Ak Objednávateľ zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo 

nevykonáva príslušnú časť predmetu Zmluvy riadne, môže od Dodávateľa okamžite 
požadovať náhradu za subdodávateľa. Dodávateľ je povinný spôsobom podľa bodu 3 
tohto článku žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia 
žiadosti Objednávateľa, inak sa má za to, že príslušný predmet plnenia bude plniť 
sám. Požiadavka Objednávateľa na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá 
vplyv na povinnosť Dodávateľa plniť na základe tejto Zmluvy  riadne a včas. 

5. Ak počas plnenia tejto Zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Dodávateľ je 
povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do 5 
pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie 
subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skončenia zmluvy so subdodávateľom 
(vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude 

predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Na požiadanie 
Objednávateľa je Dodávateľ povinný Objednávateľovi preukázať deň uzavretia zmluvy 



s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, a  to 

predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

6. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod 

pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslia najmä údaje uvedené v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania 

subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo 
likvidácie subdodávateľa. 

7. V prípade, ak Dodávateľ poverí časťou plnenia tejto Zmluvy subdodávateľa v rozpore 
s týmto článkom, alebo zmení subdodávateľa v rozpore s týmto článkom, je 

Dodávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej predpokladanej 
ceny Služieb podľa čl. V ods. 2 tejto Zmluvy. 

8. V prípade omeškania Dodávateľa s plnením ktorejkoľvek povinnosti Dodávateľa 
v zmysle bodov 5. a 6. tohto článku, je Dodávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo 

výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania. 
 

Článok VIII 
Doručovanie 

 

 

1. Ak ďalej v tomto článku alebo v zmluve nie je uvedené inak, všetky listiny, objednávky, 
dokumenty, požiadavky a oznámenia  budú medzi Zmluvnými stranami  zabezpečované 

listami doručenými poštou alebo osobne alebo  e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané 
poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol 

prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka 
zaslaná na adresu podľa odseku 3 tohto článku zmluvy vrátila späť odosielateľovi.  

 
2. Ak bolo Podanie zasielané e-mailom a elektronický systém je nastavený tak, že od 

Prijímateľa Podania odoslaním e- mailu odosielateľ obdrží „Potvrdenie o prečítaní“, 

Podanie sa považuje za doručené obdržaním  „Potvrdenia o prečítaní“ odosielateľom. 
Podanie odoslané e-mailom sa považuje za doručené aj v prípade, ak prijímateľ na tento 

e-mail odpovie druhým e-mailom. V prípade, ak odosielateľ „Potvrdenie o prečítaní“ 
alebo odpoveď na e-mail neobdrží do 1 pracovného dňa, príslušná zmluvná strana je 

povinná Podanie zaslať prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo 
osobne druhej Zmluvnej strane. Právne úkony smerujúce k ukončeniu Zmluvy (napr. 

odstúpenie od Zmluvy) musia byť zasielané výlučne písomne doporučenou poštou. 
 

3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, 
ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny 

týkajúce sa  uzavretej Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, 
bydliska alebo  miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, 

reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná 
strana nesplní túto  povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek 
oznámenie, a zároveň  zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 
 

4. Kontaktné údaje pre doručovanie a oznamovanie oznámení pre Objednávateľa: 
 



Adresa:  

kontaktné osoby: meno a priezvisko, e-mail:, t. č.  
Patrik Kubizna, patrik.kubizna@trencin2026.eu, +421 907 149 942 

  
 

Kontaktné údaje pre doručovanie a oznamovanie oznámení pre Dodávateľa: 
 

Adresa:   
kontaktné osoby: meno a priezvisko, e-mail:, t. č.  

Michal Revilák, michal@cesnak.org, +421 907 576 594,  
 

 
 

Článok IX 
Zánik Zmluvy 

 
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do 

31.10.2022. 
2. Túto Zmluvu je možné ukončiť: 

a. Písomnou dohodou zmluvných strán 
b. Písomným odstúpením Dodávateľa od Zmluvy, ak bude Objednávateľ 

v omeškaní s úhradou ceny riadne a včasne poskytnutých Služieb o viac ako 
15 kalendárnych dní a napriek písomnému upozorneniu cenu Služieb neuhradí 
ani v dodatočnej lehote uvedenej v písomnom upozornení, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 10 kalendárnych dní 
c. Písomným odstúpením Objednávateľa, ak 

i. Dodávateľ nedodá na Podujatie Služby v celom rozsahu uvedenom čl. 
II ods. 2 a 3 tejto Zmluvy a v objednávke alebo Služby nedodá vôbec 

ii. Dodávateľ dodá na Podujatie poškodené alebo nefunkčné technické 
vybavenie. 

iii. Dodávateľ opakovane (min. 2x) poruší niektorú z povinností podľa čl. 
III ods. 4 alebo ods. 5 tejto Zmluvy. 

 
Článok X 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe dohody Zmluvných strán 
a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží dve (2) 
vyhotovenia a Dodávateľ jedno (1) vyhotovenie. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude spravovať Obchodným 
zákonníkom a subsidiárne ďalšími právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 – Zoznam subdodávateľov. 



6. Zmluvné strany potvrdzujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že je 

prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a že im v dobe podpisu nie sú známe nijaké 
skutočnosti, ktoré by mohli obmedziť jej platnosť. Na znak súhlasu s jej znením túto 

Zmluvu podpisujú.  
 

Objednávateľ:       Dodávateľ: 
 

V  Trenčíne dňa: ........................    V  Trenčíne dňa: .......................... 
 

 

...................................................                                ....................................................... 
Lucia Dubačová, riaditeľka                           Michal Revilák 
Kreatívny inštitút Trenčín, n. o.     



 
Príloha č. 1  Zoznam priamych subdodávateľov 
 
 
 

P. 

č. 

Meno 

a priezvisko / 
Obchodné 

meno 

alebo názov 

Adresa 

pobytu alebo 
sídlo 

Identifikačné číslo 

alebo dátum 
narodenia  

(ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo) 

Predmet 

subdodávky 

Podiel 

plnenia 
(v %) 

Oprávnená osoba 

(meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum 

narodenia) 

       

       

       

 


