
Obec Poproč
w

Obecný úrad Poproč, Školská 2, 044 24 Poproč f

y

sp. zn.: OcU-S-344/2017
č. záznamu: 344/2017-001

Z ápis v spis e

informáIiámúlaiTzm^ a^p'lne^eLoi^ zÍk(2m)1^2(^ofo ^Íoto^t>^^cipTta^ei^
neskorších predpisov som ako poverený zamestnanec obce Poproč zverejniladňa
16.8.2017 na webovom sídle obce Poproč:

y

zmluvu, sp.zn.: OcU-Š-344/2017

uzatvorenú dňa 16.8.2017

účinnúod: 17.8.2017

zmluvné strany:

1./ Obec Poproč

Školská2,04424Poproč
v

zastúpená Ing. Stefanom Jaklovským , starostom obce

a

2., Rollo Productíon s.r.o.

Ku kachličkámi 150/29, 044 23 Jasov

Predmetom zmluvy:

-zmluva odielo - dodame ozvučenia, osvetlenia apódia so strechou na akciu" Deň
obce Poproč" konanú dňa 9.9.2017

VPoproči, dňa 16.8.2017 osaec POPROC
v

pbecný úrad Poproč
usek Obecného uradu
Skolskä 2, 044 24 Poproč

Eytí.Benková

zamestnanec obče poverený zverejňovaním



Obecny úrad Poproč

Dáíum:* ^-.S- Zcff
tífafoyin*.- Cg ^-^^^ZMLUVAodielo čisÍo sáznamu: t

//

Prifoky: Ifybavtye:
M- ^Wŕ^Lv//]

A: ROLLO PRODUCTION s. r. o. B: Obec Poproč 7
Ku kachličkárni 150/29 Školská 2
044 23 Jasov 044 24 Poproč

v

ICO: 47860511 100:00324639
010:2024122683 DIC:2020746189

v

v

Č. ú.: SK311100 0000 0029 4945 6636

GSM:

GSM: +421915 914 620 - Roland Grosoš OF/fax: 05/466 44 16
Mail: roland.gros@gmail.com Mail: mks.poproc@centrum.sk

(ďalej len Agent) (ďalej len Usporiadater)

Článok 1. - predmet zmluvy

Zhotovitersa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávatera dielo podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve, pričom riadne a včas zhotovené dielo odovzdá objednávatefovi.

Objednávater sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaptatiť cenu za jeho
vykonanie, a to podFa platobných podmienk uvedených v tejto zmluve.

Miesto konania /presná adresa: obec Poproč - futbalové ihrisko

Článok2.-predmetdiela

Predmetom diela podratejtozmluvyjedodanieozvučenia, osvetlenia/strechyvrozsahuakoje
uvedené v Prílohe č. \, ako aj samotné ozvučenie a osvetlenie hudobnej produkcie podľa dodaného
programu.

Článok 3. - Účel zmluvy

/

Účelom tejto zmluvyje použitie diela na akcii Popročské oslavy 2017, ktoré organizuje objednávater
dňa 9.9.2017.



v

Článok 4. - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednvatersa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi technické podmienky na vykonanie diela
a poskytnúť súčinnosť pri jeho vykonávaní. Objednávatersa takisto zaväzuje umožniť prístup
zhotoviteľovi/ resp. ním povereným osobám/ do objedktu/ kde má byť dielo vykonané, a to
minimálne 12 hodín pred konaním akcie.

2. Zhotoviter sa zaväzuje dielo vykonať riadne a včas tak, aby mohlo byť použité na dohodnutý
účel. Na jeho vykonanie použije zhotovitervlastné technické a zvukové zariadenia, ktoré
zostávajú vjehovlastníctve. Zhotovitersa zaväzuje odstrániť dielo z objektu objednávatera,
atodoS hodín po ukončeníakciea aktomu umožnia technické podmienky aj skôr.
Objednávatersa zavazuje poskytnúť zhotovitefovi potrebnú súčinnosť.

3. Objednávater sa zaväzuje zabezpečiť prívod el. energie a to 1 x 63 Amp a l x 32 Amp prípojky
vo vzdialenosti max. 15m od pódia.

4. Objednávatersa zavazuje zabezpečiť bezproblémový prístup aut s technikou až k pódiu.
5. Objednávaterje oprávenený kontrolovať vykonávanie diela/ a je oprávnený dávať pokyny

zhotovitetovi, ktoré sa budú tykať technického usporiadania diela.

Článok 4. - platobné podmienky

Objednávaterje povinný zhotovitefovi zaplatiť cenu za dielo vo vyške 1795,- EUR. Zhotoviter nie je
platca DPH, čiže cena je konečná.

Táto cena bude po dodaní diela uhradená objednávateľom na základe doručenej faktúry
zhotoviteľom so splatnosťou 7 dní.

Článok 6. - záverečné ustanovenia

"IV1. Účelom tejto zmluvyje vytvorenie všetkých podmienok, najmä zo strany Usporiadatera, pre
hladký priebeh akcie.

2. Vzniknuté spory budú účastníci riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou/ ak nebude
dosiahnutíe dohody možné, bude spor predložený miestne a vecne príslušného súdu.

3. Zástupcovia oboch strán prehlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu uzavrieť a nič im nebráni
v plnení svojich záväzkov z tejto zmluvy. Akékoh/ek zmeny k tejto zmluve môžu byť
zrealizované písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán a musia byťoznačené ako
dodatok zmluvy. Táto zmluva má 2 strany.

4. Zmluvajevyhotovenávdvoch (2) rovnopisoch/ pričom UsporiadaterobdržÍJeden (1)
rovnopis a zhotoviterobdržíjeden (1) rovnopis tejto zmluvy.
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Tecnický rider Marían Cekovský BAND

Názov Opis predmetu zákazky Merná jednotka Množstvo
1. Support Strecha TAF 10x8m, výška 6m ks
2. Pódium NIVTEC10x8m,výŠka1,2m

schody ks 2
mólo
zábradlia súbor

^

3. Ozvučeme 8x Linne Array system DMB 8

4x Linne Array system DMB SUBBAS 4

FOH Mix Dig. Mix Soundcraft, stagebox
ks

Monitor Mix Dig. Mix Soundcraft
Mikrofóny + príslušenstvo 6

stojany 6

pnslysenstyp súbor
4. Osvetleme otočná hlavica 12

predné biele svetlo 1 kW 4

Blinder 2
ks

LED Par 8

svetelný pult
výkonová jednotka
príslušenstvo súbor


