
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Zmluvné strany: 
 

Objednávateľ: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO :    42259967 

DIČ :     2023476565 

Bankové spojenie : Československá obchodná banka, a.s.   

IBAN :   SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

v zastúpení :   RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR č. 08557/2012/SCR 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a    

 

Poskytovateľ: Agentúra HECTOR, s.r.o. 
Sídlo:   Mýtna 2, 917 02 Trnava 

IČO :    46886753 

DIČ :    2023647747 

Bankové spojenie :  Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK78 1100 0000 0029 2988 6137 

v zastúpení:  Mgr. Bystrík Holeček, konateľ 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 30421/T       

 

( ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Preambula 

1. Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu je právnická osoba založená 

podľa § 8 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších 

predpisov. Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu ako objednávateľ 

služby je organizátorom II. ročníka kultúrno-spoločenského podujatia Kráľovstvo husaciny, 

ktorého cieľom je  podpora  cestovného ruchu na území bratislavského kraja, propagáciu 

kultúrneho dedičstva a tradícii obyvateľov obce Slovenský Grob a spôsob jeho života. Súčasťou 

podujatia je Farm Fest, ktorého cieľom je priblížiť a zviditeľniť tradičné remeselné, 

gastronomické a produktové špecifiká bratislavského regiónu a XVII. ročník Dňa otvorených 

husacinárskych prevádzok pre gurmánov v 7 reštauráciách Cechu husacinárov.  

2. Poskytovateľ Agentúra Hector, s. r. o. je právnická osoba, ktorá ako jediná a výhradná vie 

personálne, technicky a materiálne zabezpečiť poskytnutie služby uvedenej v čl. I a ods. 2 tejto 

zmluvy v plnom rozsahu, tak ako požaduje objednávateľ. Agentúra Hector sa ako jediný 

z uchádzačov v prieskume trhu svojou ponukou zo dňa 1.8.2017 zaviazala, že dokáže 

zabezpečiť požadovaný predmet zákazky v celom rozsahu a v zodpovedajúcej kvalite, ktorú 

špecifikoval objednávateľ v prieskume trhu. 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného 



zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je poskytnutie 

služieb uvedených v ods. 2 tohto článku počas podujatia Kráľovstvo husaciny, ktoré sa 

uskutoční dňa 02.09.2017 v čase od 12:00 hod. do 23:30 hod. v obci Slovenský Grob. Súčasťou 

podujatia je XVII. ročník Dňa otvorených husacinárskych prevádzok a Farm Fest. 

2. Poskytovateľ poskytne objednávateľovi dňa 02.09.2017 nasledovný kultúrny program počas 

podujatia Kráľovstvo husaciny: 

a) v čase od 13:00 hod. do 21:00 hod. zabezpečiť remeselné stánky spolu s predvádzaním 

remesiel,   

b) o 15:00 hod zabezpečiť korunováciu Kráľa husaciny za účasti Márie Terézie, t.j. zabezpečiť 

personálne a kostýmovo Máriu Teréziu a jej dobový sprievod s cca 8 ľuďmi, ktorí po 

korunovácii Kráľa husaciny budú hodovať,  

c) v čase od 15:30 do 16:00, t.j. cca 30 min. zabezpečiť slávnostnú hostinu, ktorá sa bude 

nachádzať pri soche, ako pokračovanie korunovácie Kráľa husaciny, 

d) zabezpečiť moderátora na komentovanie zabezpečeného kultúrneho programu, ktorého sa 

zúčastnia herci znázorňujúci Máriu Teréziu a jej dobový sprievod , 

e) zabezpečiť 6 osôb na obsluhu slávnostnej hostiny, 

f) zabezpečiť jedlo a pitie na slávnostnú hostinu,   

g) od 13:00 hod. do 24:00 hod. zabezpečiť Dobovú krčmu pre cca 100 až 150 návštevníkov 

podujatia, ktorá bude postavená oproti pekárni Pribul, ul. Poštová 5, 900 26 Slovenský 

Grob, kde je trávnatá priestranná plocha, 

h) v dobovej krčme zabezpečiť čapovanie regionálneho piva z Chorvátskeho Grobu 

a podávanie slaných pagáčov z pekárne Pribul zo Slovenského Grobu a iných slaných 

pochutín ako tyčinky a praclíky.   

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa túto službu za dojednanú odmenu podľa 

čl. III. tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť dojednanú 

odmenu. 

 

Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby uvedené v čl. I ods. 2 tejto zmluvy  riadne a včas a v 

zodpovedajúcej kvalite a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

2. Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy taktiež prehlasuje, že sa riadne oboznámil s rozsahom a 

povahou služby, ktorú má poskytnúť, že sú mu známe všetky podmienky potrebné na 

poskytnutie služby a že disponuje takými kapacitami, znalosťami a materiálmi, ktoré sú k 

včasnému a riadnemu poskytnutiu služby podľa tejto zmluvy potrebné. 

3. Poskytovateľ aj Objednávateľ sú povinní poskytovať potrebnú súčinnosť na riadne a bezchybné 

plnenie predmetu zmluvy. Kontaktné osoby sú: 

za Objednávateľa:  

Mgr. Petra Kotúčková  

e-mail:  petra.kotuckova@gob.sk  

tel: +421 948 603 842 

 

za Poskytovateľa: 

 Mgr. Bystrík Holeček  

e-mail:  bystrik.holecek@gmail.com 

tel.: +421 908 664 250 



4. Ak poskytovateľ nevykoná služby riadne a včas alebo vo vyhovujúcej kvalite, môže 

objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.  

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi všetku potrebnú súčinnosť spojenú 

s plnením predmetu tejto zmluvy. 

6. Miestom plnenia predmetu zmluvy je podujatie Kráľovstvo Husaciny konané v obci Slovenský 

Grob dňa 02.09.2017. 

 

Čl. III 

Odmena a platobné podmienky 

1. Objednávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi sumu v celkovej 

výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) ako odmenu za poskytnutie služby uvedenej v čl. 

I ods. 2 tejto zmluvy pozostávajúcu zo sumy 2.000,- eur za zabezpečenie služieb uvedených 

v čl. I ods. 2 písm. a) až f) a 3.000,- eur za zabezpečenie služieb uvedených v čl. I ods. 2. písm.  

g) a h). Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.   

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa za 

poskytnuté služby podľa tejto zmluvy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom 

a doručenej objednávateľovi do 7 dní  po dodaní služby. Faktúra je splatná do 30 dní od 

doručenia faktúry objednávateľovi.  

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. 

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  V prípade, ak vo faktúre budú uvedené 

nesprávne údaje, nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky alebo nebude 

vystavená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju v termíne splatnosti 

poskytovateľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej 

faktúry. 

 

Čl. IV 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do splnenia predmetu zmluvy uvedeného v čl. I ods. 

2 tejto zmluvy a  uhradenia finančných prostriedkov podľa čl. III tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:  

a. dohodou zmluvných strán; 

b. odstúpením od zmluvy podľa § 344 Obchodného zákonníka, v prípade podstatného 

porušenia zmluvy, za ktoré sa považuje, ak: 

 poskytovateľ nevykoná službu pre objednávateľa riadne, včas, alebo 

vo vyhovujúcej kvalite;  

 objednávateľ nezaplatí odmenu podľa čl. III tejto zmluvy v lehote 30 dní po 

splatnosti faktúry napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu 

poskytovateľa, že sa dostal do omeškania so zaplatením.  

3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

1. Všetky  zmeny  a  doplnky k tejto  zmluve  musia   byť   vypracované   v písomnej forme 

a podpísané   zmluvnými  stranami, inak  sú neplatné. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, ich 



zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju podpisujú. 

3. Táto   zmluva   je vypracovaná v  štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva si ponechá 

objednávateľ a dva poskytovateľ. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

 

V Bratislave dňa 31.8.2017               V Bratislave dňa 31.08.2017 

 

 

 

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

 Mgr. Bystrík Holeček        RNDr. Martin Zaťovič 

 konateľ       predseda krajskej organizácie 


