
 
Zmluva na poskytnutie služby 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
(ďalej len ako „Zmluva“) 

 
 
medzi:  
 
Mestská časť Bratislava-Petržalka  
Sídlo:    Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava  
IČO:    00 603 201  
DIČ:    2020936643  
Zastúpená:   Vladimír Bajan, starosta  
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:   SK41 5600 0000 0018 0059 9001  
(ďalej len ako „objednávateľ“)  
 
a  
 
 
 
Morning Net, s.r.o. 
Sídlo:    Pod Párovcami 7271/161, 921 01 Piešťany 

IČO:    50 977 181                                                                                                               

IČ DPH:  SK2120550300                                                                                                

Zastúpená:   Dušan Drobný, konateľ                                                                                                        

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.                                                                                                                  

IBAN:    SK69 1100 0000 0029 4104 6149                                                                                                             

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)  

(spolu ďalej len ako „zmluvné strany“)  
v nasledujúcom znení:  
 

Čl. I. 
Predmet Zmluvy 

 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa na organizačné a technické zabezpečenie 
vrátane scenára a réžie Galaprogramu „DNI PETRŽALKY 2018 - 2020“, organizovanom 
objednávateľom. 
 
 

Čl. II. 
Miesto a čas konania 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy svedomito, zodpovedne, 
profesionálne a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo podľa pokynov objednávateľa, v 
dohodnutom čase a na dohodnutom mieste:  
 
Miesto: Závodisko Starohájska ul. Bratislava  
Dátum konania: 16. Jún 2018, jún 2019, jún 2020   
Čas: od 14:00 hod. do 24:00 hod.  
 



2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výhradne zhotoviteľ zodpovedá za prípadnú škodu 
spôsobenú nedodržaním zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s 
autorským právom v znení neskorších predpisov.  

 
Čl. III. 

Cena za dielo 
 
3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zrealizovanie predmetu Zmluvy sumu 
58 200 € ( slovom päťdesiatosemtisícdvestoeur) za rok tj. jedno podujatie. 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že suma je splatná na základe riadne vystavenej faktúry – 
daňového dokladu, preukázateľne doručeného objednávateľovi na bankový účet zhotoviteľa 
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy a to formou splátok nasledovne:  
1. splátka vo výške 50 % z konečnej sumy je splatná do 7 pracovných dní od podpisu tejto 
Zmluvy oboma zmluvnými stranami;  
2. splátka vo výške 50 % z konečnej sumy je splatná do 14 kalendárnych dní od 
zrealizovania predmetu Zmluvy.  
3.3 V prípade, ak objednávateľ neuhradí niektorú splátku v dohodnutých termínoch, má 
zhotoviteľ nárok od prvého dňa omeškania požadovať od objednávateľa úrok z omeškania 
vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý celý deň omeškania, až do zaplatenia konečnej 
sumy.  
 

Čl. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
4.1 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi akékoľvek 
skutočnosti majúce vplyv na realizáciu Galaprogramu.  

4.2  V prípade, ak niektorá časť technického zabezpečenia nebude v súlade s parametrami 
uvedenými v súťažných podmienkach (viď. príloha č. 1) z dôvodov spočívajúcich na strane 
zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť rovnocennú  náhradu. 
4.3 V prípade, ak sa podujatie „DNI PETRŽALKY“ neuskutoční z dôvodov vyššej moci  (vis 
major), stráca zhotoviteľ nárok na akúkoľvek odmenu . 
Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky dovtedy vyplatené splátky a to najneskôr 
do 14 dní odo dňa kedy sa podujatie malo konať. V prípade, ak zhotoviteľ neuhradí 
objednávateľovi niektorú zo splátok , alebo jej časť, má objednávateľ nárok od prvého dňa 
omeškania požadovať od zhotoviteľa úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za 
každý celý deň omeškania, až do vrátenia všetkých objednávateľom uhradených splátok. 

 
 

Čl. V. 
Trvanie Zmluvy 

 
5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy do realizácie 
predmetu Zmluvy.  
 

VI. 
Záverečné ustanovenia 

 
6.1 Zmeny tejto Zmluvy je možné robiť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to 
len písomným dodatkom očíslovaným a podpísaným oboma zmluvnými stranami.  

6.2 V otázkach touto Zmluvou neupravených sa vzájomné vzťahy zmluvných strán riadia 
právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v platnom znení a zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.  



6.3 Nadpisy v tejto Zmluve sú uvedené pre prehľadnosť, nie sú súčasťou Zmluvy, a ako také 
žiadnym spôsobom neobmedzia alebo neovplyvnia ktorékoľvek z jej ustanovení.  

 
6.4 Pokiaľ ktorákoľvek lehota, záväzok, podmienka alebo ustanovenie tejto Zmluvy bude 
vyhlásené súdom SR za neplatné, nulitné, nedovolené alebo nevymáhateľné alebo sa 
akokoľvek inak stanú neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú 
platné a účinné a nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť Zmluvy ako celku. V takomto 
prípade sú zmluvné strany povinné pozmeniť, resp. prispôsobiť, vzťah založený touto 
Dohodou písomnou formou tak, aby namiesto takto neplatných, nulitných, nedovolených 
alebo nevymáhateľných ustanovení bola uplatnená úprava čo najbližšia, platná, účinná a 
vymáhateľná, ktorá sa čo najviac približuje účelu tejto Zmluvy a úmyslu zmluvných strán.  
6.5 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. Ak nedôjde do desiatich (10) 
kalendárnych dní od vzniku sporu k dohode, zmluvné strany sa zaväzujú, že budú s 
konečnou platnosťou vyriešené na príslušnom súde SR.  

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje túto Zmluvu, práva a povinnosti z nej vyplývajúce, nepostúpiť na 
tretiu stranu.  

6.7 Zmluva je vyhotovená v šestich (6) exemplároch, každý s platnosťou originálu, z ktorých 
objednávateľ obdrží štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží dve (2) vyhotovenia.  

6.8 Objednávateľ, ako osoba povinná zo zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov, zverejní túto Zmluvu na svojej webovej stránke.  

6.9 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

6.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu si pred jej podpísaním riadne prečítali, že s 
obsahom tejto Zmluvy sa dôkladne oboznámili a rozumejú mu, že právny úkon je urobený v 
predpísanej forme a na znak súhlasu s ňou ju podpisujú.  
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, dňa 7.12.2017                        V Piešťanoch, dňa 29.11.2017  
 
 
 
 
Vladimír Bajan,     Dušan Drobný, 
objednávateľ      zhotoviteľ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Podmienky na vyhlásenie cenovej ponuky na 

zabezpečenie Galaprogramu Dni Petržalky           

16.6. 2018 

 

 Predmetom súťaže  je kompletné zabezpečenie Galaprogramu Dní Petržalky dňa 

16.6. 2018  vrátane: 

- Zastrešené javisko - rozmery  najmenej 12 x 14 m  

- Zvukovú a svetelnú techniku podľa požiadaviek umelcov  

- Technické zázemie pre umelcov  v zmysle platných právnych predpisov   

- VIP stan  

Zariadenie do VIP stanu 

Občerstvenie počas akcie pre umelcov 

Občerstvenie pre technický, organizačný personál a bezpečnostné zložky   

- Zabezpečenie fotografickej a video dokumentácie  

- Veľkoplošná obrazovka  

- SBS s dostatočným počtom členov treba počítať so strážením areálu aj pri 

budovaní a rozkladaní javiska  

- Záchrannú a zdravotnícku službu počas celého dňa + sanitka 

- Mobilné WC najmenej 30 ks /vrátane údržby počas celej akcie/   

- Prenájom závodiska,  vrátane priebežného upratovania, kompletného 

vyčistenia a odvezenia odpadkov po ukončení podujatia   

- Zábrany pred pódium /30m nášľapných zábran + 50m ľahkých zábran  

- Pomocníci počas stavby a búrania pódia / 6 osôb celkom každý na 10 hodín/   

- Sponzoring  

- Propagácia 

- Sprievodné akcie (zapojenie návštevníkov do diania na závodisku)  

- Poplatky SOZA  

- Ohňostroj (laserová alebo svetelná show) 

- Zmluva bude uzatvorená na tri roky 2018 – 2020 

 

Podrobné technické parametre zvukovej techniky na ďalšej strane 

  



 

Dni Petržalky equipment  

 

 

 

 

 

                                                   

 

Efektové osvetlenie:

Avolites Pearl Expert - DMX kontroler 1 ks

Clay Paky Alpha spot HPE 1200W 16 ks

Clay Paky Alpha wash 1200W 24 ks

Clay Paky Alpha Beam 1500W 6 ks

Clay Paky Sharpy 20 ks

Clay Paky A.LEDA K 10 20 ks

ADB 4 light 8 ks

ADB 2 light 12 ks

Sunstrip Active DMX 16 ks

LDR Tono 2kW 8 ks

Folow spot Clay Paky 1200W 2 ks

Výkonová jednotka SRS dimmer 2kW chanel 48 ch

Výkonová jednotka SRS power 3 kW chanel 48 ch

Hazer Look 2 ks

Náplň pre hazer Look 6 l

Ventilátor Magic FX  2 ks

Kabeláž 380V, 220V, DMX + splitre, SOX set

GSP 10x12/9m PA wings 1,6m,stage:

Roof Milos set

Roof Milos FOH set

Stage 12x10m/1,2m

Stage mólo 8x2m/1,2m

Stage pripravovna 6x6m/1,2m

Zastresenie stage pripravovna set

Stage monitor 6x6m/1,2m

Zastresenie stage monitor set

Stage FOH 6x5m/0,4m

Zastresenie stage FOH set

Schody so zábradlím

Zavetrovací set,nohy set

Motor 1t 12 ks

Kontroler motorový 2 ks

Materiál pre rigging set

120m²

16m²

36m²

36m²

30m²

12m²



 

 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

Video:

LED P 4,8   6x4m 1 ks

Riging pre LED set

Video réžia 1 ks

Kamera 2 ks

DVD 3 ks

Footige set

Kabeláž video set

Ozvučenie:

L-Acoustics dV-DOSC - line array systém 18 ks

L-Acoustics dV-SUB - mid-basový reprobox 6 ks

L-Acoustics SB-28 - subbasový reprobox 8 ks

L-Acoustics LA-8 - zosilovač 4 ks

L-Acoustics riging 2 ks

L-Acoustics 115 HiQ - odposluchový reprobox 12 ks

L-Acoustics LA-8 - zosilovač pre odp. 2 ks

YAMAHA CL5 1 ks

YAMAHA PM5D RH 1 ks

CD+MD Tascam + USB + MP3,.. 1 ks

UPS 1kW 1 ks

Mikroporty 2 ks

zberové mikrofóny 3 ks

Mikrofóny set

Kabeláž set

Špeciálne efekty:

Magic FX Kabuki drop 20 ks

Magic FX Super Blaster XL / konfety / 2 ks

Magic FX CO2 JET 4 ks

Magic FX Stage Flame / ohne / 4 ks

Kabeláž video set



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné náklady:

Zvukár 2 x

Osvetlovač 1 x

Zvukový technik 2 x

Rigger 2 x

Svetelný technik 2 x

Doplnkové náklady:

Doprava truck BA 3x

Doprava osob. BA 2x

Obsluha


