
 Zmluva na poskytnutie služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 

 

uzatvorená medzi: 

 

objednávateľ:  Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného    

                                 ruchu 

so sídlom:   Sabinovská 16, 820 05  Bratislava 

zastúpený:  Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie 

IČO:   42259967 

DIČ:   2023476565 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.  

IBAN:   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

zapísaný v registri krajských organizácii cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy,  

a výstavby Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

    

a 

 

dodávateľ:  KM + KM, s. r. o.   

so sídlom:  Stožok 121, 962 12 Stožok 

v zastúpení:  Milan Krnáč, konateľ 

IČO:   4799005  

DIČ:   2024106139 

bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.  

IBAN:   SK21 7500 0000 0040 2030 5512 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel Sro, vložka č. 

26944/S 

 

(ďalej len „dodávateľ“), (ďalej aj „zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Objednávateľ prehlasuje, že má záujem objednávať si u dodávateľa na základe 

samostatných objednávok dodanie, montáž, demontáž a prenájom stánkov spolu 

s príslušenstvom na podujatia uvedené v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 

tejto zmluvy. 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje na základe jednotlivých objednávok vystavených objednávateľom 

zabezpečovať pre objednávateľa: 



a) dodanie maximálne 20 ks typizovaných drevených predajných stánkov v rozmeroch 

min. 2,5 x 1,7 m s príslušenstvom (vnútorné osvetlenie, samostatná elektrická zásuvka 

220V, odkladací pult, zámok pre uzamknutie stánku)  na podujatia organizované alebo 

spoluorganizované objednávateľom v trvaní jeden až tri  dni. Bližšia špecifikácia 

počtu drevených predajných stánkov, lehota dodania, montáže a demontáže drevených 

predajných stánkov, miesta, času a trvania podujatia bude uvedená v samostatnej 

objednávke vystavenej objednávateľom podľa potreby. 

b) dodanie maximálne 20 ks typizovaných remeselných stánkov s dĺžkou min. 2 m 

s pultom a plátennou strechou na podujatia organizované alebo spoluorganizované 

objednávateľom v trvaní jeden až tri dni. Bližšia špecifikácia počtu remeselných 

stánkov, lehota dodania, montáže a demontáže remeselných stánkov, miesta, času a 

trvania podujatia bude uvedená v samostatnej objednávke vystavenej objednávateľom 

podľa potreby.  

c) dovezenie a odvezenie do a z miesta konania jednotlivého podujatia, zmontovanie 

a demontovanie drevených predajných stánkov alebo/a remeselných stánkov na 

základe konkrétnej objednávky na dané podujatie vyhotovenej objednávateľom podľa 

potreby.   

d) prenájom drevených predajných a/alebo remeselných stánkov  na jednotlivé podujatie 

v počte uvedenom v konkrétnej objednávke. 

e) rozloženie drevených predajných stánkov a/alebo remeselných stánkov  jeden deň pred 

začatím daného podujatia a zloženie stánkov po ukončení podujatia. 

f) garanciu pripravenosti drevených predajných a/alebo remeselných stánkov v deň 

konania každého podujatia minimálne hodinu pred jeho začiatkom. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodanie služby uvedenej v bode 1 

tohto článku dohodnutú cenu a to v zmysle a za podmienok uvedených v tejto zmluve.  

 

Čl. III 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že dohodnuté služby uvedené v článku I bod 1 tejto zmluvy 

poskytne na základe požiadaviek a pokynov objednávateľa bližšie špecifikovaných v 

objednávke. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje pri poskytnutí dohodnutých služieb uvedených v článku I bod 1 

tejto zmluvy postupovať s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami 

objednávateľa. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii 

predmetu zmluvy, umožniť vjazd nákladným autom cca 20t, montáž v čase podľa 

vzájomnej dohody zmluvných strán pred akciou, demontáž podľa vzájomnej dohody 

zmluvných strán po akcii a počas celého prenájmu zabezpečiť stráženie hnuteľného 

majetku. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať súčinnosť pri plnení záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom sa budú včas informovať o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä vzájomne si 

oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti týkajúce sa predmetu zmluvy. 



5. Dodávateľ sa zaväzuje po realizácii predmetu zmluvy spolu s faktúrou predložiť 

objednávateľovi fotodokumentáciu o samotnej realizácii predmetu zmluvy podľa 

jednotlivých podujatí.  

6. Dodávateľ na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zabezpečí predmet zmluvy 

uvedený v článku I bod 1 tejto zmluvy. Dodávateľ je povinný bezodkladne po skončení 

podujatia kontaktovať objednávateľa. 

 

Čl. IV 

Termín, spôsob a miesto plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje uskutočniť službu uvedenú v predmete zmluvy na základe 

objednávateľom zadaných písomných objednávok, a to podľa podmienok, ktoré 

objednávateľ v písomnej objednávke určí.  

2. Objednávku je oprávnená zadať ktorákoľvek osoba uvedená v Prílohe č. 2, ktorá tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „zoznam osôb“) a to elektronicky formou e-

mailu na adresu uvedenú v bode 5 tohto článku najneskôr 7 dní pred samotným podujatím. 

Elektronicky zadanú objednávku musí objednávateľ potvrdiť písomne najneskôr do 48 

hodín. 

3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je bratislavský kraj, pričom každé miesto plnenia bude 

presne určené v jednotlivej písomnej objednávke.  

4. Každá objednávka musí obsahovať: 

- označenie objednávateľa; 

- označenie dodávateľa; 

- presný dátum a čas konania podujatia; 

- miesto konania podujatia; 

- presný počet drevených predajných stánkov a/alebo remeselných stánkov; 

- doba prenájmu drevených predajných stánkov a/alebo remeselných stánkov; 

- termín dovezenia a odvezenia drevených predajných stánkov a/alebo remeselných 

stánkov do a z miesta konania jednotlivého podujatia; 

- dátum vyhotovenia objednávky. 

5. Pokiaľ si zmluvné strany neoznámia iné kontaktné údaje, platia pre účely komunikácie 

podľa tejto zmluvy, vrátane zadávania objednávok, nasledujúce údaje: 

Kontaktné údaje dodávateľa: 

KM + KM, s. r. o. 

Stožok 121, 962 12 Stožok  

Mobil: 9048 503 204 

e-mail: xxxxxxxxx@gmail.com 

k rukám: Milan Krnáč 

Kontaktné údaje objednávateľa: 

Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Mobil: +421 903 482 938 

e-mail: xxxxxx.xxxxx@gob.sk 

k rukám: Mgr. Ondrej Bednár 

6. Po dodaní služby podľa článku II tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné si potvrdiť 

uskutočnenie plnenia  do dvoch (2) pracovných dní po realizácii služby. 

 



Čl. V  

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za služby uvedené v článku I. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje. Úhrada za predmet zákazky bude 

realizovaná formou bezhotovostného platobného styku objednávateľom. 

2. Cena jedného dreveného predajného stánku podľa špecifikácie za dodanie, montáž 

a demontáž bez ohľadu na počet stánkov a počet podujatí v roku 2018 je nasledovná: 

a) prenájom vrátane dodania, montáže a demontáže na jeden deň 80,- eur (slovom: 

osemdesiat eur), 

b) prenájom vrátane dodania, montáže a demontáže na dva dni 132,- eur (slovom: 

jednostotridsaťdva eur), 

c) prenájom vrátane dodania, montáže a demontáže na tri dni 198,- eur (slovom: 

jednostodeväťdesiatosem eur). 

3. Cena jedného remeselného stánku podľa špecifikácie za dodanie, montáž a demontáž bez 

ohľadu na počet stánkov a počet podujatí v roku 2018 je nasledovná: 

a) prenájom vrátane dodania, montáže a demontáže na jeden deň 30,- eur (slovom: 

tridsať eur), 

b) prenájom vrátane dodania, montáže a demontáže na dva dni 60,- eur (slovom: 

šesťdesiat eur), 

c) prenájom vrátane dodania, montáže a demontáže na tri dni 90,- eur (slovom: 

deväťdesiat eur). 

4. Dodávateľ nie je platcom DPH. 

5. Cena podľa bodu 2 a 3 tohto článku zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s plnením 

predmetu zmluvy vrátane všetkých poplatkov. 

6. Cenu podľa bodu 2 a 3 tohto článku objednávateľ uhradí dodávateľovi na základe faktúry, 

doručenej objednávateľovi do pätnástich (15) dní po skončení príslušného podujatia. 

Súčasťou faktúry je protokol o realizácii vykonaných prác uvedených v článku I. tejto 

zmluvy vrátane fotografického materiálu dokumentujúceho plnenie zmluvy podľa článku 

I. tejto zmluvy, kópia príslušných potvrdení objednávateľa podľa bodu 6 článku III. tejto 

zmluvy a kópia konkrétnej objednávky pre dodávateľa. 

7. Faktúra je splatná tridsiaty (30) deň po jej doručení objednávateľovi. 

8. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať predpísané náležitosti a podmienky, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo 

neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. 

Opravenej alebo novej faktúre plynie nová tridsať (30) dňová lehota splatnosti od jej 

doručenia objednávateľovi. 

 

Čl. VI 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 12/2018 v zmysle Prílohy č. 1,  prípadne do 

vyčerpania finančného limitu 15.000,- € (slovom: pätnásť tisíc eur) v závislosti od toho, 

ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Zmluvu je možné skončiť aj dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou. 



3. Dohoda o ukončení podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v 

písomnej podobe s uvedením presného dátumu ukončenia tejto zmluvy. V dohode o 

ukončení si zmluvné strany určia spôsob vysporiadania svojich záväzkov a vzájomných 

nárokov, ktoré im vyplývali z tejto zmluvy ku dňu jej zániku. Dohoda musí byť podpísaná 

oboma zmluvnými stranami. 

4. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže zmluvu ukončiť jednostranne písomnou 

výpoveďou aj bez udania dôvodu zaslanou a doručenou druhej zmluvnej strane na adresu 

uvedenú v článku IV bod 5 tejto zmluvy. Zmluva zanikne nasledujúcim dňom po doručení 

písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. V takom prípade sú zmluvné strany povinné 

vysporiadať si svoje záväzky a vzájomné nároky, ktoré im vyplývali zo zmluvy.  

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len písomnou dohodou zmluvných strán formou 

dodatku. 

2. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenie zmluvy v zmysle           

§ 47a Občianskeho zákonníka. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dva rovnopisy. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsahu porozumeli a na znak 

toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli ju podpísali.  

 

V Bratislave, dňa 27.6.2018                                      V Bratislave, dňa 27.6.2018 

 

 

 

.............................................                 ................................................... 

 za dodávateľa       za objednávateľa 

  Milan Krnáč                             Ing. Tomáš Zajac    

     konateľ                                                    predseda krajskej organizácie 

 



Príloha č. 1 k Zmluve na poskytnutie služieb   

 

 

 

 

Kalendár plánovaných podujatí na rok 2018: 
 

 podujatie dátum začiatku  miesto 

1. 
Bratislava Urban 
Art Festival 

30. 6. 2018 
BA – Nám. pred Starou 

tržnicou 

2. 
Kráľovstvo 
husaciny 

1. 9. 2018 
Slovenský Grob – Hlavná 

ul. 

3. Vrakuňské hody 7. - 9. 9. 2018 
Vrakuňa - nábrežie 

Malého Dunaja 

4. Dúbravské hody 21. – 23. 9. 2018 Dúbravka 

5. Folklórny festival 22. – 23. 9.2018 Gajary 

6. Dni Zelá 5. – 7. 10. 2018 Stupava 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k Zmluve na poskytnutie služieb   

 

 

Zoznam oprávnených osôb objednávateľa 

 

 

 Meno a priezvisko mailová adresa telefónny kontakt 

 

Ondrej Bednár  xxxxx.xxxxxx@gob.sk  +421 903 482 938 

Monika Kadlečíková  xxxxxx.xxxxxx@gob.sk  +421 948 611 671 


