
 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:  JUDr. Ivo Nesrovnal, predseda krajskej organizácie 
IČO:    42259967 
DIČ:    2023476565 
bankové spojenie:  ČSOB, a.s. 
číslo účtu:  SK 76 7500 0000 00/40 1802 6186  
zapísaná v registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republike, č. 08557/2012/SCR 
(ďalej len „objednávateľ“) 
    
a 
 
dodávateľ:  E-SYS s.r.o. 
so sídlom:   Čajakova 18, 811 05 Bratislava 
zastúpený:  Mgr. Štefan Pogány, M.B., konateľ 
IČO:    35730358 
DIČ:    2021400766 
IČ DPH:  SK2021400766 
bankové spojenie:   Tatra Banka a.s. 
číslo účtu:   2621016696/1100 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka 15786/B 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
(ďalej aj „zmluvné strany“) 
 
 

Preambula 
 
Objednávateľ – Bratislava Region Tourism, ako organizácia destinačného manažmentu je 
počas roka aktívne zapojená a participuje na spolupráci a organizácii viacerých podujatí, 
ktoré majú ambíciu stať sa stálymi produktmi cestovného ruchu v destinácii Bratislavský 
región. Jednou z významných súčastí participácie je prezentácia turistickej ponuky (prírodnej, 
produktovej, infraštruktúrnej, ponuky služieb – gastro, ubytovanie) celého regiónu 
prostredníctvom tejto organizácie. Za cieľ si kladie zvýraznenie najpodstatnejších 
jedinečností destinácie Bratislavský región s dôrazom na atraktívnu polohu celého regiónu 
okolo hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré je jeho nevyhnutnou súčasťou. 
 
 



Čl. I 
Predmet zmluvy 

 
Dodávateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy na Kreatívne,  personálne a technické  
zabezpečenie prezentácie destinácie Bratislavský región počas turistických a voľnočasových 
podujatí pre rok 2014 podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
a objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť odmenu uvedenú v článku III. tejto 
zmluvy a poskytnúť potrebnú súčinnosť a podklady dodávateľovi na riadne poskytnutie 
služby podľa tejto zmluvy. 
 
 
 

 
Čl. II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Dodávateľ sa zaväzuje na podujatiach podľa Prílohy č. 1 uvedenej zmluvy zabezpečiť 

nasledovné: 

1.1. aktívne personálne zabezpečenie prezentácie destinácie Bratislavský región 

a zodpovedajúcej turistickej ponuky v počte minimálne 2 osoby počas konania 

podujatia podľa Prílohy č. 1, vždy v rozsahu od začiatku do konca konania 

podujatia (obvykle 9. – 19.00 hod), maximálne však 10 hodín počas jedného dňa, 

zvyčajne piatok, sobota, nedeľa.  Zoznam podujatí je súčasťou Prílohy č. 1 tejto 

zmluvy. Detailné informácie ku konkrétnemu podujatiu vrátane presných hodín, 

presného miesta konania, umiestnenia stánku, bannerov,  beachflagov, prípadne 

vstupov a parkovania ako i iných potrebných povolení, zabezpečí obstarávateľ, 

1.2. prvotné zaškolenie osôb zabezpečujúcich prezentáciu na podujatiach a 

následná priebežná aktualizácia informácií o aktuálnej turistickej ponuke 

destinácie Bratislavský región týmito osobami. Základný súbor informácií 

poskytne víťazovi verejného obstarávania samotný obstarávateľ minimálne raz za 

mesiac trvania spolupráce, 

1.3. prevzatie prezentačného stánku (3 x 6 metrov alebo v prípade, že v uvedenom 

termíne prebiehajú paralelne dve podujatia tak na každé stánok  3 x 3 metrov) 

spolu s propagačnými materiálmi, bannermi a beachflagmi zo sídla obstarávateľa 

vždy počas posledného pracovného dňa pred dátumom konania podujatia, ich 

odvoz na miesto konania podujatia, rozloženie pred začiatkom podujatia 

a následné zloženie po skončení podujatia spolu s dovozom zostatkových 

materiálov vždy počas prvého pracovného dňa po uskutočnení podujatia do sídla 

obstarávateľa. Pokiaľ sa jedná o podujatie v trvaní viac ako 1 deň, počas každého 

treba postupovať rovnakou a plnohodnotnou formou prezentácie ako je tomu 

počas jednodňových podujatí. Prezentačný stánok, ktorý zostáva v mieste 

podujatia cez noc je potrebné zabaliť proti poškodeniu a krádeži napr. čiernou 

igelitovou fóliou, 



1.4. kreatívne doplnenie prezentácie prostredníctvom odpromovania konkrétnych 

regionálnych subjektov v spolupráci s nimi (vždy minimálne jeden subjekt – hotel, 

reštaurácia, poskytovateľ služieb z regiónu na konkrétny event), 

1.5. návrh, vytvorenie a realizácia kreatívneho doplnenia prezentácie počas 

podujatí a to najmä realizáciou súbežných interaktívnych súťaží a hier, 

vedomostných kvízov, ochutnávkou špecialít alebo iných obdobných aktivít počas 

konania podujatia, ktoré dosiahnu vzbudenie záujmu návštevníkov podujatia 

o ponuku destinácie Bratislavský región,   

1.6. propagačný stan BRT udržiavať v prevádzkovom režime, dohliadať, aby pri 

jeho používaní a manipulácii s ním nedošlo k jeho poškodeniu ani k strate 

potrebných častí a komponentov, 

1.7. na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zabezpečí predmet zmluvy 

uvedený v článku I a II. tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje na podujatiach podľa Prílohy č. 1 uvedenej zmluvy 

zabezpečiť nasledovné: 

2.1. odovzdať dodávateľovi stan, všetky brožúry, upomienkové predmety 
a ostatné propagačné materiály potrebné na splnenie predmetu zmluvy  
najneskôr v deň pred začatím podujatí podľa Prílohy č.1 tejto zmluvy.  

2.2. zabezpečiť všetky povolenia na zaujatie verejného priestranstva, vstupy na 
podujatia a možnosti parkovania v blízkosti realizácie predmetu zmluvy podľa člán 
ku I. a II. tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy zoznamu podujatí v prílohe č.1 tejto zmluvy  

v prípade aktuálne vzniknutých prekážok resp. zmien v konaní podujatí.  Zmeny 

nemôžu mať dopad na zvýšenie nákladov dodávateľa služby. 

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 správu o priebehu podujatí podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy s 
fotodokumentáciu jednotlivých bodov predmetu zmluvy s dôrazom na umiestnenie a 
obsadenie prezentačného stánku a výkon promoterov.  

 
 Čl. III 

Odmena  
 

1. Konečná dohodnutá odmena, ktorú zaplatí objednávateľ dodávateľovi za vykonanie 
predmetu tejto zmluvy podľa článku I a článku II tejto zmluvy je 14.932,80 Eur s DPH 
(slovom: štrnásťtisícdeväťstotridsaťdva Eur a 80 centov). 

2. Objednávateľ uhradí odmenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy v dvoch častiach na 
základe daňového dokladu – faktúry – bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví zmluvy 



nasledovne: 

2.1 Dodávateľ vystaví faktúru za plnenie predmetu zmluvy za časové obdobie máj – 
august 2014. Faktúru vystaví k 31.8.2014 vo výške 7.466,40 Eur s DPH 
(sedemtisícštyristošesťdesiatšesť Eur a 40 centov) so splatnosťou 14 dní od 
doručenia faktúry do sídla objednávateľa. Súčasťou faktúry musí byť preberací 
protokol o vykonaní predmetu zmluvy za obdobie máj – august 2014 vrátane 
fotografického materiálu dokumentujúceho plnenie predmetu zmluvy za toto 
obdobie podľa článku II bod 5 tejto zmluvy. 

2.2 Dodávateľ vystaví faktúru za plnenie predmetu zmluvy za časové obdobie 
september – december 2014. Faktúru vystaví k 12.12. 2014 vo výške7.466,40 Eur 
s DPH (sedemtisícštyristošesťdesiatšesť Eur a 40 centov ) so splatnosťou do 
18.12.2014. Súčasťou faktúry musí byť preberací protokol o vykonaní predmetu 
zmluvy za obdobie september – december 2014 vrátane fotografického materiálu 
dokumentujúceho plnenie predmetu zmluvy za toto obdobie podľa článku II bod 
5 tejto zmluvy. 

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, že budú vo faktúre 
uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti a 
podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová 
lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi. 

4. Výška dohodnutej zmluvnej ceny uvedená v bode 1 tohto článku je stanovená ako 
maximálna a nemôže sa prekročiť. 

 
Čl. IV 

Reklamácie, sankcie 
 

1. Reklamáciu na kvalitu alebo odbornú úroveň plnenia predmetu zmluvy objednávateľ 
uplatní u dodávateľa ihneď a bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich 
pracovných dní odo dňa prevzatia jednotlivých plnení podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.    

2. Dodávateľ  zodpovedá  za  kvalitatívne  aj kvantitatívne chyby predmetu plnenia. 

3. V prípade neposkytnutia služby riadne a včas (podľa tejto zmluvy) a v prípade 
dodania neúplného poskytnutia služieb podľa tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ 
uložiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 % z ceny poskytovanej služby. Tým 
nie je dotknuté právo objednávateľa na reklamáciu podľa predchádzajúceho odseku. 
Za neposkytnutie služby riadne a včas sa rozumie, že dodávateľ nezrealizuje 
ktorékoľvek plnenie podľa tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

 
Čl. V 

Náhrada škody 
 

Ak jedna zo zmluvných strán poruší povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť 



škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane v súlade s ustanovením § 373 a nasledujúcich 
ustanovení Obchodného zákonníka. 

 
Čl. IV 

Trvanie a zánik zmluvy 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12. 2014. 

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 tejto zmluve. 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. V 
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. Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným 
zákonníkom. 

 
5. Ak sa stane niektoré ustanovenie Zmluvy neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto 

neplatnosť alebo neúčinnosť iných ustanovení Zmluvy, ktoré zostávajú naďalej platné 

a účinné. Zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné 

ustanovenie Zmluvy ustanovením platným a účinným, ktoré bude najlepšie zodpovedať 

pôvodne zamýšľanému účelu neplatného, alebo neúčinného ustanovenia. Do tohto času 

platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 



6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dva rovnopisy. 

7. 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 2.5.2014                                             V Bratislave dňa 2.5.2014 

 
 
 
 
................................................                   ................................... 
          za objednávateľa                           za dodávateľa 
       JUDr. Ivo Nesrovnal                                                  Mgr.  Štefan Pogány, M.A. 
predseda krajskej organizácie                                                                        konateľ spoločnosti 
                       

      



PRÍLOHA č. 1 Zmluvy Zmluva na poskytnutie služieb 

 

 

 

Podujatia do konca roka 2014: 

 

8.-10.5. SHARKAM DNI REGIONÁLNEJ KUCHYNE ŠPARGĽOVÉ DNI – Primaciálne 

nám., Bratislava 

17.5. ŠKODA Maraton Dolnou Marikovou 2014 

23.-24.5. MVC OTVORENÉ PIVNICE NA SV. URBANA - Pezinok 

 

13.-15.6. KERAMICKÉ TRHY - Pezinok 

14.6. SENECKÉ LETO – Senec, Slnečné jazerá 

21.6. ŠKODA Súľovský maratón 2014  – Súľov 

20.-22.6. KORUNOVAČNÉ SLÁVNOSTI – centrum Bratislavy 

22.6. Saguaro RUN FEST – BEH SI TY POLMARATÓN, železná studnička, Bratislava 

26.-28.6. SHARKAM DNI REGIONÁLNEJ KUCHYNE JAHODOVÉ DNI – Primaciálne 

nám., Bratislava27.6. SENECKÝ KARNEVAL -  Senec 

 

26.-27.7. ŠKODA STUPAVA TROPHY 2014 – Stupava,  

 

9.8. ŠKODA Horal Maraton 2014 – Svit 

16.-17.8. BEH 345 KM OD TATIER K DUNAJU – dva stánky ŠTART - Jasná, CIEĽ – 

Tyršovo nábrežie 

 

11.- 13.9. SHARKAM DNI REGIONÁLNEJ KUCHYNE –  Primaciálne nám., Bratislava 

6.9. MVC DEŇ VO VINOHRADOCH – Pezinok alebo Modra alebo Šenkvice 

5.-7.9. GEOAWARDS – Divoká voda, Čunovo 

13.9. ŠKODA Slovak paradise 2014 – Hrabušice, Slovenský Raj 

 

3.-5.10. DNI ZELÁ - Stupava 

9.-11.10. SHARKAM DNI REGIONÁLNEJ KUCHYNE ZABÍJAČKOVÉ DNI – 

Primaciálne nám., Bratislava 

 

14.-15.11. MVC OTVORENÉ PIVNICE - Pezinok 

16.11. ŠTUDENTSKÝ BEH – Bratislava, mesto 

 

13.12. Župné VIANOCE V STUPAVE – Stupava 

13.12. ŽUPNÁ ZABÍJAČKA – FreshMarket, Bratislava  

 

 


