ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
č. ZML - 2017/16
uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov : OBEC JAKUBOVA VOĽA
Sídlo organizácie: Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves
Štatutárny zástupca : Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce
IČO: 00327174
DIČ : 2020711506
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu: SK36 5600 0000 0085 9331 8001
(ďalej len: „Objednávateľ“)
Poskytovateľ:
Názov: SP MUSIC, s. r. o.
Sídlo: Kollárova 1380/48, 082 71 Lipany
Zastúpený: Mgr. Samuel Pospíšil
Bankové spojenie: ČSOB, a. s.
číslo účtu: SK97 7500 0000 0040 0742 6715
IČO: 50 552 368
DIČ: 2120374696
Označenie registra: OU-PO-OZP1-2016/043250-2
Číslo zápisu: 750-47316
(ďalej len: „Dodávateľ“)

čl. ll.
Predmet zmluvy
Vydanie hudobného CD folklórneho súboru Voľančan pod názvom: „ POD KOHUCU VEŠELO“.v
náklade 500 ks. Poskytovateľ je povinný vykonať predmet zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok
uvedených v tejto zmluve, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

čl. III.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
V cene predmetu zákazky sú zahrnuté nasledujúce položky:

a) NAHRÁVANIE:
1. Predpríprava (nazvučenie): náklady spojené s nazvučením telesa v štúdiu
2. Nahrávanie: náklady spojené s prenájom štúdia.
3. Mixáž: náklady za úpravu jednotlivých surových nahrávok.
4. Mastering: finalizácia zmixovaných nahrávok.
b) LISOVANIE CD:
1. Lisovanie CD v náklade 500 ks
c) GRAFICKÝ NÁVRH A TLAČ CD:
1. Náklady na tvorbu návrhu grafickej potlače CD, grafického obalu CD.
2. Náklady spojené s tlačou grafického obalu CD a popisu na samotnom CD

čl. III.
Čas a miesto plnenia a spôsob plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí a dodá predmet zmluvy dojednaný v rozsahu a obsahu čl. II
tejto zmluvy v lehote do 31.8. 2017.
2. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym zabezpečením a dodaním služieb
objednávateľovi.
3. Všetky ďalšie náklady spojené s tvorbou a vydaním hudobného CD poskytovateľovi vzniknú hradí
na vlastné náklady poskytovateľ.
čl. IV.
Cena predmetu zmluvy
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:
Celková cena bez DPH............................. 1 500,00 EUR, slovom tisícpäťsto
DPH 20%. ......... ................................................0,00 EUR, slovom nula
Celková cena s DPH ......................... ..........1 500,00 EUR, slovom tisícpäťsto
Poskytovateľ nie je platcom DPH.
2. V cene uvedenej v odseku 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa na plnenie
tejto zmluvy.
3. Cena za dodanie služby podľa tejto zmluvy bude uhradená na základe faktúry, ktorú vystaví
poskytovateľ po splnení predmetu zmluvy.

4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje
deň odpísania z účtu objednávateľa.
5. Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s platnou právnou úpravou. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na
doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
čl. V.
Zmluvné pokuty
1. V prípade oneskorenia odovzdania predmetu tejto zmluvy uhradí poskytovateľ
objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z hodnoty predmetu zákazky za každý deň omeškania.
2. V prípade oneskorenej úhrady faktúry je objednávateľ povinný uhradiť poskytovateľovi
poplatok z omeškania vo výške 0,05% dlžnej sumy za každý deň omeškania.
čl. VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
2.Doručovanie: Ak nie je možné doručiť písomnosť zmluvnej strane na adresu jej sídla
uvedenú v tejto zmluve a jej iná adresa nie je druhej zmluvnej strane písomne oznámená,
písomnosť sa považuje za doručenú po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky zmluvnej
strane za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, kto je oprávnený konať za zmluvnú stranu sa o tom
nedozvie.
3. Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením
tejto zmluvy.
4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží
dve vyhotovenia a poskytovateľ dve vyhotovenia
6. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v
platnom znení.

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

v Jakubovej Voli, dňa 24. 07. 2017

v Lipanoch, dňa 24. 07. 2017

.........................................................
Ing. Magdaléna Sasaráková
starostka obce

.......................................................
Mgr. Samuel Pospíšil

