
Zmluva o dielo č. 28/2019 

Uzatvorená  podľa ustanovení § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník                                                   

v znení neskorších prepisov ,  

zmluvné strany: 

  

KOSENZ  s.r.o. 

Gy. Klapku 3,  947 01 Hurbanovo  

IČO: 34 145 613 

DIČ: 2020397940,  IČDPH : SK2020397940 

zapísaný v OR OS Nitra , oddiel sro, vložka č. 2486/N 

zastúpený :  Jozef Kollárovič , konateľ                   

/ ďalej ako „ zhotoviteľ “/  

a 

 

NOVOVITAL, príspevková organizácia Mesta Nové Zámky  

Hlavné Námestie 7, 940 35 Nové Zámky  

IČO: 34014721  

DIČ: 2020143191, IČ DPH: SK 2020143191  

zapísaný v OR OS Nitra, oddiel: po, vložka č. 10058/N 

zastúpený : Ing. Ľudovít Lebó  

/ ďalej ako „objednávateľ “ / 

takto: 

 
Čl. I. 

Predmet zmluvy 

1) Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve, pričom riadne a včas zhotovené dielo odovzdá objednávateľovi.  
 

2) Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie, 
a to podľa platobných podmienok uvedených v tejto zmluve  
 

3)  Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka predložená  vo  verejnom obstarávaní ako zákazka 
s nízkou hodnotou podľa §117  z. č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

 
ČI. II. 

Predmet diela 
1) Predmetom diela podľa tejto zmluvy je technické zabezpečenie pre kultúrne podujatia Majáles a Porciunkula 

v dohodnutom obsahu a termíne.  
 

Špecifikácia technického zabezpečenia :  
 

A) Novozámocký majáles 30.04.2019 
 

a) Strecha nad pódium 
- Stavba a dodávka prekrytia pódia certifikovanou strechou 12x10mx 7,5m  s reťazovými motormi 

z hliníkovej konštrukcie na Amfiteátri Nové Zámky. Termín odovzdania diela: 29.4.2019, 18:00 hod do 
30.4.2019, 24:00 hod  

b) Ozvučenie : 
- 8x Line array system alt. PA porovnateľnej kvality na každú stranu vo výkone 8x 1000W, Front ozvučiť v 

smere navýšenia sedadiel minimálne 12ks po celej šírke. Odposluchy v počte 8-10ks o výkone min. 
1000W 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Dobosi&MENO=Róbert&SID=0&T=f0&R=0


 
- Profesionálny mixážny pult vysokej kvality – 32 in, 16out, alebo analógový mixážny pult 32 in, min. 2x 

prametrické korekcie (4xgate, 6c compressor), efektové procesory ( 1 drum hall, 1x vocal hall, 1 x tap 
delay ) ( soundcraftz, Midas, Digico alebo pod. ) 

- Príslušenstvo – 6x monitorový box ( Yamaha, JBL, Nexo alebo pod. ) 10 x veľký a 8x malý mikrofónny 
stojan ( Konig and Meyer , Proel M- Sound alebo pod. ) 2x bezdrôtový mikrofón , 8x*SM 58, 6x SM 57, 4x 
kondenzátorový mikrofón , sada mikrofónov na bicie ( kick, 4tom) , 4x mono DI-BOX, 2x stereo príp.8x 
mono), kábeláž pre celý systém, CD prehrávač +notebook ( prehrávač USB) ( Audix, Shure, Sennheiser 
alebo pod.) 

- Obsluha – min. 1x zvukár, min. 2x stage technik  
- Termín a miesto odovzdania diela: Amfiteáter Nové Zámky 30.4.2019, 8:00 hod do 30.4.2019, 24:00 hod. 
c) Osvetlenie :      
- Osvetlenie javiska podľa požiadavky profesionálnych skupín. Front: 24x 1000w par, 16-30 x rotačné hlavy, 

2-6x blindre. 
- Obsluha – 1x osvetľovač  
- Termín a miesto odovzdania diela: Amfiteáter Nové Zámky 30.4.2019, 8:00 hod do 30.4.2019, 24:00 hod. 
d) Zábrany : 10-30 ks  podľa potreby 
- Termín a miesto odovzdania diela: Amfiteáter Nové Zámky 30.4.2019, 8:00 hod do 30.4.2019, 24:00 hod. 
e) Pódium pod bicie:  3-8x Nivtec 
- Termín a miesto odovzdania diela: Amfiteáter Nové Zámky 30.4.2019, 8:00 hod do 30.4.2019, 24:00 hod. 

 
B) Porciunkula  dňa 25.07.-27.07.2019 
 

• Porciunkula 2019- Amfiteáter piatok, sobota 26.-27.07.2019 
 

a) Pódium strecha  :  
- prekrytie pódia certifikovanou strechou 12x10m s reťazovými motormi z hliníkovej konštrukcie 
- Termín odovzdania diela: 25.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod  
b) Ozvučenie:  
- Line Array min. 8ks po stranách, 12-20 ks sub. Mixpult digitálny, min 56 vstup, monitorová réžia pre 

12ciest monitorov, odposluchy min12x. Na všetky cesty 31 pásm. eq. Mikrofonový park podla 
požiadavky profesionálnych hudobných skupín, diboxy min 20x. Zvukový systém v mieste zvukárskeho 
réžie musí vytvoriť 115dB akustického tlaku nezkresleného zvuku. 
Obsluha – min. 1x zvukár, min. 2x stage technik  

- Termín odovzdania diela: 25.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 
c) Osvetlenie:  
- 24x Par, 4x Blinder, rotačné hlavy min 20x - 12xROBE Pointe, 8xROBE Spiider, výkonný hazer na CO2. 
- Termín odovzdania diela: 25.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 
d) Káblové chrániče 20m, nášlapné zábrany 20m 
- Termín odovzdania diela: 25.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 

 

• Hlavné námestie štvrtok, piatok, sobota 25.-27.07.2019 
 

a) Strecha na pódium :  prekrytie pódia certifikovanou strechou 5x4m 
- Termín odovzdania diela: 24.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 
b) Pódium 4x4m 
- Termín odovzdania diela: 24.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 
c) Ozvučenie :  
- Primeraný zvukovy systém na ozvučenie  námestia 
- Termín odovzdania diela: 24.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 
d) Osvetlenie : 
- Náležité svetelné, efektové osvetlenie námestia. 
e) Zábrany pred a okolo javiska 
- Termín odovzdania diela: 24.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 

 



 

• Bernolákov park 27.07.2019 
a) Pódium/ strecha: 
- Certifikované zariadenie s min. nosnosťou 700kg/m², min. 6x6m  výšky 0,7 m, zavetrané sukňa z prednej 

a bočných strán , schodíky  + prekrytie strechou z hliníkovej konštrukcie do výšky min. 3m, skiny z oboch 
bočných strán zo zadnej strany 

- Termín odovzdania diela: 26.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 
- Obsluha – zodpovedná osoba + pomocníci podľa vlastnej potreby 
b)  Ozvučenie :  

- PA profesionálny systém – ozvučenie pre cca. 1000 návštevníkov , schopný homogénneho 
akustického tlaku do 20 m . preferované značky : ( Meyer sound , L acoustic, Nexo, JBL, Yamaha, 
db Technologies, Elektro voice, a pod. vysokokvalitné systémy). 

- Digitálny mixážny pult  - 16 in, 3 out, alebo analógový mixážny pult 16 in, 2x parametrické korekcie , 
6 x pre fader aux , 2x post fader aux EQ na master a monitorové cesty , dynamické procesory ( 6x 
compressor ) , efektové procesory ( 1x vocal hall, 1x tap delay ). 

- Príslušenstvo – 3x monitorový box, 8 x veľký mikrofónny stojan, 6x bezdrôtový mikrofón, 2x mono DI-
BOX, kabeláž pre celý systém , CD prehrávač +notebook ( prehrávač USB ). 

- Obsluha – min. 1x zvukár , min. 1x stage technik  
- Termín odovzdania diela: 26.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 

c) Party stan : 
- Min. rozmer 6x3m,  z nepremokavého materiálu, bielej farby, počet :1ks 
- Dodaný stan musí spĺňať  všetky bezpečnostné a estetické požiadavky 
- Sedenie pre účinkujúcich ( min. pred. 18 osôb )  
- Termín odovzdania diela: 26.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 

d) Party stan: 
- Rozmer 3x3 m, z nepremokavého materiálu, bielej farby, počet :10ks 
- Dodaný stan musí spĺňať  všetky bezpečnostné a estetické požiadavky 
- Termín odovzdania diela: 26.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 

e) Lavice: 
- Lavice z pivných setov min. dĺžka 1,8m – 20 ks 
- Termín odovzdania diela: 26.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 

f) Pivné sety:  
- Pivné sety min. dĺžka 1,8m – 60 ks 
- Termín odovzdania diela: 26.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 

g) Mobilné toalety:  
- Mobilné toalety – 5 ks 
- Termín odovzdania diela: 26.7.2019, 18:00 hod do 27.7.2019, 24:00 hod 

 
ČI. III. 

Účel zmluvy 
1) Účelom tejto zmluvy je použitie diela na mestských kultúrnych podujatiach  a to : Novozámocký Majáles 2019, 

Porciunkula  a súťaž vo varení guláša. 
 

ČI. IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1) Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi technické podmienky na vykonanie diela a poskytnúť 
súčinnosť pri jeho vykonávaní. Objednávateľ sa takisto zaväzuje umožniť prístup zhotoviteľovi, resp. nim 
povereným osobám k priestorom, kde má byť dielo vykonané, a to minimálne 24 hodín pred konaním akcie. V 
prípade, že objednávateľ tieto podmienky nesplní do 12 hodín pred konaním akcie, je zhotoviteľ oprávnený od 
tejto zmluvy odstúpiť.  

 
2) Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať riadne a včas tak, aby mohlo byt' použité na dohodnutý účel.  

Na jeho vykonanie použije zhotoviteľ vlastné technické, vizuálne a zvukové zariadenia, prípadne zabezpečené 
subdodávateľom. Za všetky prípadné vady diela v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť dielo z objektu objednávateľa, a to do najneskôr 24 hodín po ukončení akcie ak sa nedohodnú 



s objednávateľom inak alebo ak to umožnia technické podmienky a okolnosti tak aj skôr. Objednávateľ sa 
zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.  
 

3)  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, a je oprávnený dávať pokyny zhotoviteľovi, ktoré 
sa budú týkať technického usporiadania diela.  

 
ČI. V. 

Cena za dielo 
1) Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu za dielo spolu vo výške 11 390 ,- € bez DPH ( slovom 

jedenásťtisíctristodeväťdesiat eur ). Táto cena bude objednávateľom uhradená na základe čiastkových  faktúr, 
ktoré budú vystavené  za každé príslušne kultúrne podujatie uvedené v čl. II. Ods. 1 tejto Zmluvy o dielo , 
ktorých splatnosť je 30 dní odo dňa doručenia.  

 
ČI. VI. 

Zmluvné sankcie 
1) Pri porušení povinností zhotoviteľa, uvedených v čl. IV. ods. 2. je tento povinný zaplatiť  objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.  
 

2) Pri porušení povinností objednávateľa, uvedených v čl. IV. ods. 1. je tento povinný zaplatiť  
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.  
 

3) Pri porušení povinností zhotoviteľa, uvedených v čl. IV. Ods. 3 je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 20 % z ceny akcie.  

 
Čl. VII. 

Náhrada škody 
1) Každá zmluvná strana je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikne porušením 

povinností druhej zmluvnej strany. Zmluvná strana sa zbaví svojej zodpovednosti iba v prípade, keď preukáže, 
že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  

 
2)  Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany 

a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku 
alebo jej následky odvrátila, alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť sa považujú najmä : pôsobenie prírodných živlov ( povodeň, požiar, 
snehové kalamity, a pod.) ako aj úmrtie rodinného príslušníka zmluvnej strany.  

 
3) Poškodená strana nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinností povinnej strany bolo spôsobené 

konaním poškodenej strany alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bola poškodená strana povinná.  
 

Čl. VIII. 
Záverečné ustanovenia 

1) Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, zák.č.513/1991 Zb., v 
platnom znení.  
 

2)  Zmluvne strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy o povinne zverejňovanú 
zmluvu. Táto zmluva nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia  

 
3) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak čoho ju vlastnoručne popísali.  
 
4) Táto zmluva bola vyhotovená v 4 exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných strán obdrží  

2 vyhotovenia. 
 



5) Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená zodpovedá ich 
skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú 
podpisy svojich štatutárnych orgánov. 

 
 
 
V Nových Zámkoch dňa 25.04.2019 
 
 
 
 
 
.............................................................                                    ..........................................................  
Objednávateľ :                                                                          Zhotoviteľ: 
 Ing. Ľudovít Lebó, riaditeľ organizácie                                   Jozef Kollárovič , konateľ spoločnosti  
 


