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Z M L U V A o spolupráci č. ZOS/239/2017/BVS 

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

 

1. Poskytovateľ:   
Názov:   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 
Sídlo:   Prešovská 48, 826 46 Bratislava 
Zástupca zodpovedný 
vo veciach zmluvných: PaedDr. Mgr. Milan Trstenský, vedúci odboru PR a marketingu,  

na základe štatútu predstavenstva 
IČO:                          35 850 370 
DIČ:   2020263432 
IČ DPH:   SK2020263432 
Zápis:   v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,  
    oddiel: Sa, vložka č. 3080/B 
Bankové spojenie:     Všeobecná úverová banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK07 0200 0000 0000 0100 4062 
SWIFT:   SUBASKBX 
 
(v ďalšom texte len „poskytovateľ“) 

 

2. Organizátor podujatia:   
Názov: Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu  
Sídlo:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava  
Štatutárny zástupca:   RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie  
IČO:   42 259 967 
DIČ:   2023476565 
IČ DPH:   neplatca DPH 
Zápis: v Registri krajských organizácii cestovného ruchu vedenom 

Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky pod 
č. 08557/2012/SCR 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK76 7500 0000 0040 1802 6186 
SWIFT:   CEKOSKBX 
 
(v ďalšom texte len „organizátor podujatia“) 

 
Poskytovateľ a organizátor podujatia sa budú ďalej v texte označovať aj ako „zmluvná strana“ 
spoločne ako „zmluvné strany“ a táto Zmluva o spolupráci sa bude ďalej v texte označovať aj 
len „zmluva“. 
 

Článok 2. 
Predmet zmluvy a účel zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
spolupráci, ktorej účelom je za pomoci poskytovateľa naplniť ciele organizátora podujatia 
„Kráľovstvo Husaciny“, ktoré sa uskutoční dňa 02.09.2017 v obci Slovenský Grob, ktorého 
súčasťou sú podujatia Farm Fest a XVII. ročník Dňa otvorených husacinárskych prevádzok 
(ďalej len „podujatie“). 
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Článok 3. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť na podujatie: 

 
a) jeden (1) ks cisterny s pitnou vodu, s možnosťou napĺňania pohárov pomocou kohútika dňa 

02.09.2017 v čase od 12:00 do 20:00 hod.; cisternu je možné opakovane doplniť podľa 
potrieb organizátora podujatia, 

b) dvetisíc (2000) ks plastových pohárov, 
c) obslužný personál v počte dve (2) osoby na plnenie, výdaj a dopĺňanie stola pohármi 

s vodou, upratanie po skončení zabezpečenia cisterny s pitnou vodou,  
d) propagačné materiály na zabezpečenie predmetného priestoru (slnečníky, bannery),  
e) v dostatočnom časovom predstihu všetky podklady nevyhnutné k riadnemu a včasnému 

splneniu záväzkov organizátora podujatia, vyplývajúcich z tejto zmluvy (napr. dodanie 
loga v elektronickej podobe). 

 
Kontaktná osoba: Bc. Lucia Verešová, e-mail: lucia.veresova@bvsas.sk, mobil: 0903 261 854. 

 
2. Organizátor podujatia sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi počas uskutočnenia podujatia 

plnenie v nasledovnom rozsahu: 
 

a) uvádzať logo poskytovateľa na všetkých komunikačných sieťach organizátora (web, 
facebook),  

b) uviesť logo poskytovateľa na banneri na pódiu, 
c) poskytnúť priestor na umiestnenie propagačných materiálov, 
d) poskytnúť dokumentáciu, ktorou bol poskytovateľ prezentovaný, do tridsiatich (30) dní po 

skončení podujatia. 
 

Kontaktné osoby: Mgr. Monika Kadlečíková, e-mail: monika.kadlecikova@gob.sk, mobil: 0948 
611 671, v deň konania podujatia Ondrej Bednár, e-mail: ondrej.bednar@gob.sk, mobil: 0903 
482 938. 

 
Článok 4. 

Miesto plnenia 
 

Za miesto plnenia sa na účely tejto zmluvy považuje miesto uskutočnenia podujatia – Hlavná 
ulica, stred obce Slovenský Grob.  
 

Článok 5. 
 Doba trvania zmluvy a jej ukončenia 

 
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu trvania podujatia dňa 02.09.2017 v čase 
od 11:00 do 21:00 hod. 

 
Článok 6. 

Platobné a fakturačné podmienky 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene nájmu cisterny s pitnou vodou vo výške 608,02 EUR 

(slovom šesťstoosem eur a dva centy) bez DPH za jednu (1) cisternu na jeden (1) deň. 
V prípade opakovaného doplnenia cisterny s pitnou vodou na základe požiadavky 
organizátora podujatia, bude Poskytovateľ fakturovať organizátorovi podujatia služby spojené 
s poskytnutím cisterny s pitnou vodou v maximálnej cene do 1 216,04 EUR (slovom 
tisícdvestošestnásť eur a štyri centy) bez DPH. K cene nájmu bude fakturovaná DPH 
v zmysle platných predpisov. Presná suma bude fakturovaná podľa skutočne poskytnutých 
plnení. Poskytovateľ vystaví faktúru do pätnástich (15) dní od uskutočnenia podujatia 
s lehotou splatnosti tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Organizátorovi . 
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2. Po skončení podujatia bude organizátor podujatia fakturovať poskytovateľovi reklamné služby 

v dohodnutej výške podľa výšky plnenia poskytnutého poskytovateľom. Organizátor vystaví 
faktúru najneskôr do pätnástich (15) dní od uskutočnenia podujatia s lehotou splatnosti tridsať 
(30) dní odo dňa doručenia faktúry Poskytovateľovi. 

 
3. Faktúry budú vystavené v zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

v opačnom prípade je druhá zmluvná strana oprávnená vrátiť faktúru na prepracovanie, resp. 
doplnenie. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry druhej zmluvnej strane. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry budú vyrovnané vzájomným zápočtom. V prípade 

rozdielnych cien za fakturované služby zaplatí povinná zmluvná strana druhej zmluvnej strane 
tento rozdiel do tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia faktúry. 

 
Článok 7. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je neupraveným typom zmluvy v zmysle 

ustanovení § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Na ustanovenia neuvedené v zmluve sa 
primerane použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalšie všeobecne záväzné 
právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie reklamných činností. 
 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 
a v prípade, ak ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení 
§ 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 
zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení 
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, inak dňom jej 
podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 
3. Zmluvu je možné meniť len písomne na základe dohody zmluvných strán formou 

očíslovaných dodatkov k tejto zmluve.  
 

4. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto 
zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Porušenie povinnosti 
mlčanlivosti zakladá nárok na odstúpenie od zmluvy tou zmluvnou stranou, ktorá sa porušenia 
povinnosti nedopustila. Záväzok zmluvných strán obsiahnutý v tomto odseku zmluvy nezaniká 
ani po ukončení účinnosti zmluvy.   

 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali a v plnom 

rozsahu porozumeli jej obsahu. Zmluva je uzatvorená na základe prejavu slobodnej vôle, 
vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 
6. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 

jednom (1) vyhotovení. 
 
Za poskytovateľa:      Za organizátora podujatia: 
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Turizmus regiónu Bratislava 
 
V Bratislave dňa: 25.8.2017         V Bratislave dňa: 30.8.2017 
 
 
PaedDr. Mgr. Milan Trstenský    RNDr. Martin Zaťovič  
vedúci odboru PR a marketingu,    predseda 
na základe štatútu predstavenstva       


