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Mandátna zmluva
uzavreta podl'a §566 nasl. zákona č513/1991 Zb.; v znení neskorších predpisov a ustanovení

Obchodný zákonník (d'alej už len .Zmluva").

Zmluvné strany:

Mandant: Obec Donovaly
Obecný urad
Námestie Antona sv. Paduánskeho 3
976 39 Donovaly
Zastúp. Miroslavom Daňom
rco. 00 313 386
Bankové spojenie: Prima banka Slovakia a.s.
Číslo účtu: 120 923 3002 / 5600
Bankové spojenie: Prima banka Slovakia a.s.
Číslo účtu: 120 923 9009 / 5600
Tel.: 048/ 41 99 806
Email: HYPERLINK ••mailto:obec@donova1y.sk ••obec@donovaly..sk
( dalej len .mandant")

Mandatár: Názov firmy: King Light & Sound, s.r.o.
Sídlo: Teheleň 460
03215 Partizánska Lupča
Zapísana v obchodnem registri okresného súdu v Žiline
vložka číslo 19461/L
v zastúpení: Král' Matúš
IČO: 36830704
DIČ: 2022440805
IČ DPH: SK2022440805
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8133231001/5600
Telefón: 0903 783 159
e-mail: king@king.sk
(ďalej "mandatár")

Článok I.
PREDMETZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práva povinností zmluvných stran v súvislosti so závazkem
mandatára, uskutočnit' premandanta činnost' - zorganizovanie a .kompJexné zabezpečenie
prezentačnej akcie ktorá bude organizovaná za účelom prezentácie atraktivity a produktov
cestovného z priestoru Starohorskej doliny, obec Donovaly a okolitých zaujímavostí v dostupnej
vzdialenosti návštevníka tohoto územia , lákaného pre pobytovanie a čerpanie služieb
cestovného ruchu .
Súčast'ou organizovaných aktivít bude komplexné organizačné zabezpečenie, scenár
a dramaturgia podujatia, harmonogram podujatia, vytipovanie lokality, zabezpečenie
prezentačných prostriedkov, náklady spojené s účast'ou a výkonom účastníkov prezentácie,
ozvučenie podujatia, pódium, stánky pre prezentáciu, propagácia podujatia, dokumentácia



podujatia. Prezentačná akci a pre verejnú propagáciu ponuky produktov cestovného ruchu
v Starohorskej doline bude zorganizovana v súvislosti s projektem prijímatel'a obec Donovaly
.Produktové balíky Starohorskej doliny pre trh cestovného ruchu, kód žiadosti
o NFP22130220120 (ďalej len predmet plnenia) a závazkem mandanta, zaplatit' mu za to
odplatu. Predmet zmluvy je bližšie špecifikovaný v pnlohe 2 - rozpočet akcie ktorý je
neoddelitel'nou súčast'ou tejto zmluvy. Termín dodaniaje do 28.2.2013.

Predmet zmluvy je kofinancovaný z nenávratného finančného príspevku (NFP) zo štrukturálnych
fondov EÚ v rámci výzvy Regionálny operačného programu, Prioritná os 3 - Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu., Opatrenie 3.2 Podpora
a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu - neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu, kód výzvy
ROP-3.2b-201O/01.
Mandatár poskytne službu v mene a na účet mandanta.
Mandatár je oprávnený vykonávat' úkony spojené s činnost'ou podl'a bodu 1. tohto článku na
základe splnomocnenia, ktoré tvorí Prílohu č. 1. tejto mandátnej zmluvy.

Článok II.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Mandatár:
je povinný pri zabezpečovaní činností podl'a tejto zmluvy postupovat' s odbornou starostlivost'ou
a v súlade s pokynmi a záujmami mandanta,
je povinný zabezpečit' propagačnú akciu o ponuke a produktoch cestovného ruchu Starohorskej
doliny podl'a špecifikácie v čl. I. tejto Zmluvy,
je povinný informovat' mandanta o všetkých výstupoch z jeho vyššie uvedenej činnosti,
je povinný na požiadanie informovat' mandanta o aktuálnom stave činností podl'a čl. 1.,
je povinný zapracovat' do dokismentácie z činností podl'a čl. I. tejto Zmluvy pripomienky
mandanta, ktoré sú v súlade so zákonom resp. pripomienky príslušného riadiaceho orgánu/
sprostredkovatel'ského orgánu pod riadiacim orgánom v prípade projektov (zákaziek)
spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov EÚ.
je oprávnený požadovat' od mandanta poskytnutie potrebnej súčinnosti,
je povinný do 15 dní od ukončeni a jednotlivých výstupov z činností odovzdat' mandantovi
kompletnú dokumentáciu súvisiacu s uskutočňovaním činností,
sa zavazuje vykonávat' činnosti podl'a tejto zmluvy riadne a včas a v súlade s platnými právnymi
predpismi, inak mandantovi zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti,
je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými

prácami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami v zmysle
článku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP
a poskytnút' im všetku potrebnú súčinnost'.

Mandant:
je povinný zaplatit' mandatárovi odplatu podl'a článku III. Tejto zmluvy,
je povinný poskytnút' mandatárovi potrebnú súčinnost', spočívajúcu v poskytovaní informácií
a údajov potrebných na realizáciu predmetu plnenia podl'a čl. I. tejto Zmluvy,
je povinný zabezpečit' vstup mandatára do budovy v mieste sídla mandanta za účelom plnenia
tejto zmluvy,
je povinný do 5 dní oda dňa účinnosti tejto Zmluvy poskytnút' mandatárovi všetky potrebné
informácie a požiadavky na realizáciu predmetu plnenia, a zavazuje sa, že včas oznárni
mandatárovi svoje osobitné požiadavky a dodá informácie, podklady a iné dohodnuté materiály,
potrebné k realizácií plnení a vykonaniu predmetu plnenia,
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odsúhlasuje všetky výstupy z činností tvoriacich predmet plnenia,

Článok III.
ODPLATAAPLATOBNÉPODNUENKY

Odplata za realizáciu predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných stran. v zmysle
zákona č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 11 900 EUR s DPH
(slovom jedenást'tisíc devaťsto eur). Mandant neposkytuje mandatárovi preddavok na plnenie
zmluvy.

Cena bez DPH 9.916,67
DPH 20% 1.983,33
Cena s DPH 11.900,00

Mandatár je plátcom DPH
Nárok na odplatu vzniká mandatárovi po riadnom vykonaní činností podl'a tejto Zmluvy
Akékol'vek náklady, ktoré mandatár nevyhnutne alebo účelne vynaložil, alebo iné náklady, ktoré
mandatárovi vzniknú pri vykonávaní činnosti podl'a tejto zmluvy, sú už zahrnuté v odplate.
Mandatár vystaví mandantovi faktúru po protokolárnom prevzatí jednotlivých častí dokumentácie
z vykonaných činností podl'a tejto Zmluvy.
Splatnost' faktúry je 60 dní odo dňa jej doručeni a mandantovi. Za deň úhrady faktúry sa považuje
deň odpísania odmeny z účtu mandanta. Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom
platobnom styku prevodom na bankový účet mandatára uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Faktúra musí obsahovat' náležitosti podl'a § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovat' uvedené náležitosti alebo uvedené
údaje budú nesprávne, je mandant oprávnený mandatárovi faktúru v lehote jej splatnosti vrátit' na
opravu. Na opravenej faktúre jesmandatár povinný vyznačit' novú lehotu splatnosti, v zmysle
ods. 5 tohto článku.

ČlánoklV.
KOMUNlKÁCIA

Komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje písomne (poštou alebo elektronicky),
telefonicky alebo ústne. Pokial' zmluvná strana neobdrží systémový výpis o nedoručení (tj.
nepreukáže obdržanie takého výpisu), považuje sa e-mail za doručený.
Kontaktnou osobou mandanta je Ing. Peter Sárinec a kontaktnou osobou mandatára je Matúš
Král' .

ČlánokV.
OCHRANA INFORMÁCIÍ

Obe zmluvné strany sa zavazujú udržiavať v tajnosti všetky verbálne a písomné informácie
o druhej zmluvnej strane, prípadne o klientoch druhej zmluvnej strany, o ich spósobe práce,
organizačnej štruktúre, o know-how a pod., zistené pri plnení predmetu tejto zmluvy a sú povinné
zaviazať mlčan1ivost'ou všetkých svojich zamestnancov, zástupcova zmluvných partnerov, ktorí
v ich mene budú povinnosti podl'a tejto zmluvy plniť.
Žiadna zo zmluvných strán nevyužije akékol'vek inforrnácie, ktoré zistia, alebo s prihliadnutfm na
okolnosti mohla zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích
strán, počas trvania zmluvného vzťahu, ani po jeho ukončení, prípadne odstúpenia od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na utajení skutočností, s ktorými prídu do kontaktu pri plnení
predmetu zmluvy. Jedná sa predovšetkým o:
Obchodné tajomstvo , ktorého predmetom sú všetky skutočnosti obchodnej, technickej,



ekonomickej povahy, ktoré súvisia s podnikaním danej zmluvnej strany a sú utajované.
Skutečnosti, kterých ochrana Je zverená mandatárovi pri plnení predmetu zmluvy, alebo sa stali
pre mandatára inak prístupné.
Obe zmluvné strany sa zavazujň zachovávať mlčanlivosť aj o všetkých iných skutočnostiach,
ktorých zverejnenie by mohlo byť spósobilé poškodiť obchodné záujmy druhej zmluvnej strany.
Tieto skutočnosti musia byť zmluvnými stranami vyhlásené za dóverné. Každá zo zmluvných
strán sa zavazuje zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach od okamihu doručeni a
písomného vyjadrenia od druhej zmluvnej strany o tom, že niektoré skutočnosti prípadne
informácie boli vyhlásené za dóverné.
Závazky zmluvných strán obsiahnuté v tomto článku trvajú neobmedzenú dobu po podpísaní tejto
zmluvy a sú nevypovedatel'né.
Obmedzenia týkajúce sa ochrany informácií podl'a tohto článku sa nevzťahujú na informácie,
které sú zmluvné strany povinné poskytovat' tretím stranám na základe platných právnych
predpisov.

Článok VI.
SANKCIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

V prípade porusema ktorejkol'vek povinnosti podl'a čl. V. tejto zmluvy má mandant voči
mandatárovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,-EUR za každé takéto POI1,l$~ni~,
Zaplatením sankcie nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody
prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
V prípade, že mandatár spósobí mandantovi porušením svojich povinností alebo akýmkol'vek
iným spósobom škodu, je povinný ju mandantovi nahradiť v plnej výške, a to bez ohl'adu na, či
mandantovi vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty alebo nie.
Žiadna zo zmluvných strán nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej
strane v súvislosti s realizáciou predmetu plnenia, ak ku škode došlo pósobením vyššej moci,
prípadne okolnosťarni vylučujúcirni zodpovednosť. Pod výrazom vyššia moc sa mysli a všetky
udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a ktoré
vznikli po podpísaní tejto zmluvy.
Mandatár nenesie zodpovednosť za proces verejného obstarávania a zadávania zákaziek
realizovaný a / alebo vyhlásený pred účinnosťou tejto zmluvy alebo v období platnosti tejto
zmluvy, ak proces verejného obstarávania a úkony spojené s verejným obstarávaním vykonával
vykonal pre mandanta iná osoba ako mandatár.
Mandatár nezodpovedá za chyby a nedostatky, ktoré boli spósobené poskytnutím neúplných alebo
nepresnvch podkladov prevzatých od mandanta. ani za chyby a nedostatky, ktore bolí spósobené
nekompetentným zásahom zo strany zamestnancov mandanta alebo zo strany tretích osob, ak tie
konali v mene mandanta.

Článok VII
TRVANIE A SKONČENIE ZMLUVY

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti, do ukončeni a činností podl'a čl. I. tejto
zmluvy. Termín ukončeni a činnosti podl'a tejto zmluvy je najneskór 28. februára 2013
Platnosť zmluvy končí:
uplynutím doby podl'a ods. 1 tohto článku zmluvy
dohodou zmluvných strán
odstúpením od zmluvy
výpoveďou podl'a § 574 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Od tejto zmluvy móže odstúpiť ktorákol'vek zo zmluvných strán, ak dojde k podstatnému
porušeniu zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie zmluvných
povinností sa považuje opakované porušenie tej istej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy,



napriek predchádzajúcemu písomnému upozomeniu dotknutej zmluvnej strany doručenému
porušujúcej zmluvnej strane,
Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručeni a oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej
strane. Odstúpenie zmluvnej strany od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené
druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a musí v ňom byť uvedený
konkrétny dóvod odstúpenia, inak je neplatné.
V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že si nebudú vracať už poskytnuté
plnenia a najneskór do 14 dní oda dňa odstúpenia od zmluvy sa dohodnú na finančnom
vyrovnaní,
Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúcej strany na náhradu škody a na
zaplatenie zmluvnej pokuty,

Článok VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENlA

Túto zmluvu je možné zmenit', alebo zrušiť vzájornnou dohodou zmluvných stran, Akékol'vek
dohody, zmeny alebo doplnky tejto zmluvy sa stávajú jej súčast'ou iba vo forme písornného
očíslovaného dodatku podpísaného zmluvnými stranami, alebo osobami na to zmluvnými stranami
splnomocnenýrni ,
Každá zo zmluvných strán sa zavazuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (závazky)
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp, ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písornného súhlasu
druhej zmluvnej strany, V prípade porušeni a tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení)
zmluvných závazkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je
druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, ked'
bolo písomné oznameníe o odstupem od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
Ak niektoré z ustanovení tejto(rzmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto
prípade zavazujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným
a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá póvodne zamýšl'anému účelu neplatného alebo
neúčinného ustanovenia,
Zmluvné vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou, alebo upravené len čiastočne sa budú riadit'
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi
všeobecne závaznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
V prípade, ak bude podl'a tejto zmluvy potrebné doručovat' inej zmluvnej strane akúkol'vek
písornnost', doručuje sa táto písornnost' na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy,
dokial' nie je zmena adresy písornne oznámená zmluvnej strane, ktorá písornnost' doručuje.
V prípade, ak sa písornnost' aj pri dodržaní týchto podrnienok vráti nedoručená, zmluvné strany si
dohodli, že účinky doručeni a nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá
zásielku doručuje.
Táto zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zákona Č. 40/1964 Zb. Občianskeho zakonnfka
v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva je zhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej podpísaní dostane 2
vyhotovenia.
Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznárnili, porozumeli mu a túto
zmluvu uzavreli v slobodnej voli. Taktiež prehlasujú, že túto zmluvu neuzavreli za nápadne
nevýhodných podmienok a preto ju na znak súhlasu potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Donovaloch dňa 20.2.2013 V Liptovskom Mikuláši dňa 20.2.2013



Mandant: Mandatár:

King Lights and Sound s.r.o.
Matúš Král' - konatel' 1C;"(3 ""'e-

CYJG:IJ"U' zs, 0(DQ}[~{} . lI.r.lI.

T~heieň 460
Parti)';anskZl c.upéa '... 15

ICO:36 830 70
01Č-20 22 M·O 8

té O~:--H;SK2.0 22 Ml) aO~i

Príloha Č. 1

SPLNOMOCNENIE

Ja, dole podpísaný Miroslav Daňo, štatutárny zástupca obce Donova1y splnomocňujem
spoločnosť King Light & Sound, s.r.o. Sídlo: Teheleň 460 ,032 15 Partizánska Lupča na
plnenie tejto mandátnej zmluvy.

Donova1y ,dňa 20.2.2013

tutár obce Donovaly
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Príloha č.2
Mandátnej zmluvy -
Produktové balíky
Starohorskej doliny
pre trh cestovného
ruchu

Prezentačná
akcia

Špecifikácia Cena EUR bez
DPH

Celkový
DPH v EUR rozpočet EUR s

DPH

•...



~ _.

:p

Komplexné
organizačné
zabezpečenie
(zorganizovať
účasť, pripraviť
zmluvy,
zorganizovať

I
cestný itinerár
pre autobus,
dojednať služby
na mieste pre
účinkujúcich,
zaistiť
dramaturgiu a
zorganizvať
stavbu pódia
stanov, 1250,00 250,00 1500,00
zabezpečiť
propagáciu, tlač
plagátov,
distribúcia
plagátov,odkom
unikovať
propagačné
kanále,
zabezpečiť
funkčnosť ~
priestoru pre
stavbu a
vystúpenia,
zabezpečiť
poriadokpo
prezentácii)
Scenár a
dramaturgia
(odkomunikovať
anavhnúť

208,33 41,67 250,00dramaturgiu,
odkomunikovať
s účinkujúcimi,
1 dokument)
Harmonogram
podujatia,
vytipovanie

83,33 16,67 100,00lokality (časový
priebeh akcie 1
dokument)

~
;,..

~~~('~~~ 1
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Zabezpečenie
prezentačných
prostriedkov
(stoly,
prezentačný
stan, stan za
pódium,
zabezpečiť
vel 'kopl ošnú
obrazovku,
premietanie
videa, obraz pre
manuál EU na
obrazovku
spracovať)
Náklady spojené
s účasťou a
výkonom
účastníkov
prezentácie -
celkom4
súbory ,
prezentácia
miestnej l'udovej
kultúry a
zvykov,
moderovanie ko
mbinované s
vystúpením
umelca doplnené
o vystúpenie
aktérov
samosrpávy s
prezentovaním
lokálnych
možností pre
turistov,
populárna
hudobná skupina
pre zvýšenie
príťažli vosti,
celkom
prezentácia 55
účastníkov
prezentačného
podujatia.

83,33 16,67 100,00

3666,67 733,33 4400,00

...•



Ozvučenie
podujatia (zvuk
o sile 5000 W
RMS pre500
osob, mix pult
10 vstupov,

1500,00 300,00 1800,00odposluchy,
mikrofóny podl'a
potrebya
nahlášky
účinkujúcich,
zadné sito.)
Pódium, stánky
pre prezentáciu
(prestrešené
pódium 10x6

2583,33 516,67 3100,00výška 0,80 m,
strecha
pódiallx7m,
stánky 2ks 3x3)
Propagácia
podujatia A2

416,67 83,33 500,00150 ks - plagát -
výroba,
Dokumentácia
podujatia
(prezenčné
listiny
účinkujúcich, 125,00 25,00 150,00
správa z
podujatia,
fotodokumentáci
u)
Náklady spolu: 9916,67 1983,33 11900,00

•...


