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Zmluva na poskytnutie služieb 
 

(ďalej len „zmluva“)  uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

„Farm Fest 2015“ 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Organizátor:   

 

Názov:   Turizmus regiónu  

Bratislava / Bratislava Region Tourism, krajská organizácia 

cestovného ruchu 

Sídlo:     Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

Štatutárny zástupca:  RNDr. Martin Zaťovič, predseda krajskej organizácie 

IČO:     42259967 

DIČ:     2023476565 

IČ DPH:   nie je platcom DPH 

Bankové spojenie:   Československá obchodná banka, a.s., 4018026186/7500  

IBAN:    SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

SWIFT:   CEKOSKBX 

zapísaný v Registri krajských organizácii cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

 

(ďalej len „organizátor“)  

 

a 

 

Dodávateľ:   
 

Názov:    Media & Communication Consulting, spol. s r. o. 

Sídlo:     Liptovská 2/A, 821 09 Bratislava 

Zastúpený:    Katarína Grežová Droppová  

    Eva Šoucová 

IČO:               35 900 393  

DIČ:    2021873788  

IČ DPH:   SK2021873788   

Bankové spojenie:  Tatrabanka, a.s., 2624852972/1100 

IBAN:    SK50 1100 0000 0026 2485 2972 

SWIFT:   TATRSKBX 

Zápis:    OR OS Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 33155/B 

 

Čl. II. 

Preambula 

 

„FARM FEST 2015“ - zaži vidiek v meste, je kultúrno-spoločenským podujatím, ktorého 

cieľom je priblížiť a zviditeľniť tradičné remeselné, gastronomické a produktové špecifiká 

Bratislavského regiónu a jeho okolia. 

http://orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Gre%C5%BEov%C3%A1
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Hlavnou myšlienkou podujatia je obnoviť vzťah mesta Bratislavy, jeho obyvateľov a 

návštevníkov k tradične poľnohospodárskemu, remeselnému a ľudovému charakteru celého 

bratislavského regiónu prostredníctvom spoločenského prežívania úzko prepojeného s 

tradičnými vidieckymi a farmárskymi prvkami. Návštevníci budú môcť ochutnať 

gastronomickú produkciu výrobkov, obyvatelia mesta si budú môcť nakúpiť kvalitné 

potraviny od producentov a remeselníkov. Cieľom podujatia je taktiež zaujať turistov 

a zviditeľniť najmä destináciu Bratislavský región v kontexte remeselnej a farmárskej ponuky 

s jeho tradíciami a typickou poľnohospodárskou produkciou. Výsledkom bude budovanie 

nového tradičného podujatia Bratislavského regiónu, ktoré má za cieľ stať sa stabilným 

produktom cestovného ruchu.  

 

 

Čl. III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje pre organizátora poskytnúť služby materiálneho a personálneho 

zabezpečenia podujatia Farm Fest 2015 v dňoch 26.9.2015 a 27.9.2015 v čase od 10:00 do 

22:00 hod. v areáli Parku A. Hlinku v mestskej časti Ružinov podľa nasledovnej 

špecifikácie: 

 

a. Zabezpečenie prítomnosti predstaviteľov ľudových tradičných remesiel na základe 

spoločnej dohody s organizátorom – v minimálnom počte 5-tich zástupcov  

(minimálne v čase od 10.00 h. do 18.00 h.) prezentujúcich niektoré z týchto tradičných 

ľudových remesiel:  spracovávanie dreva – rezbári, hrnčiarstvo, včelárstvo, drotárstvo, 

košikárstvo, kováči, šperkárstvo, remenári, medovnikárstvo, čipkárstvo, paličkovanie 

a pod. Remeslá budú prezentované po oba dni konania podujatia. Každý remeselník 

dostane odmenu vo výške 160,- EUR s DPH dokopy za oba dni konania akcie. 

 

b. Zabezpečenie minimálne 16-tich predajcov alebo vystavovateľov na základe spoločnej 

dohody s organizátorom – predajcovia/vystavovatelia musia predávať/prezentovať 

produkty a služby z týchto oblastí: farmárstvo, salašníctvo, poľnohospodárstvo, 

potravinárstvo, výroba a predaj jedla a nápojov z dopestovaných plodín s dôrazom na 

sezónne produkty a vzťah k danému regiónu Bratislava a okolie, odkiaľ 

predajca/vystavovateľ pochádza (napr. zelenina a ovocie, produkcia mäsových 

výrobkov, med a výrobky z medu, mliečne a mliekarenské výrobky tradičné pečivo 

a nápoje (nealkoholické nápoje, pivo, víno a pod.) a  výroba domácich potravinových 

produktov, zdravá výživa, alternatívne stravovanie a podobne. Dodávateľ sa zaväzuje 

na vlastné náklady zabezpečiť na podujatí predajcov/vystavovateľov, vypracovanie a 

uzatvorenie zmlúv s predajcami/vystavovateľmi a sprievodné aktivity pre deti 

a návštevníkov a iné aktivity podľa tejto zmluvy. Predajcovia musia byť prítomní 

v stánkoch s dostatkom tovaru počas oboch dní trvania podujatia.  

 

Každý predajca/vystavovateľ bude v plnom rozsahu zodpovedať za dodržiavanie 

poriadku v mieste konania podujatia. Každý predajca/vystavovateľ bude povinný 

zaplatiť dodávateľovi zálohu vo výške 150,- EUR na krytie prípadných škôd ním 

spôsobených alebo na krytie nákladov spojených s odprataním znečistenia, ktorá mu 

v prípade riadneho odovzdania miesta predaja/vystavovania bude po podujatí 

vyplatená späť.  
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c. Zabezpečenie gastrozóny, tzv. food courtu – catering a obsluha s ponukou predaja 

občerstvenia pre návštevníkov podujatia – napr. zabíjačkové špeciality, lokše, 

kapustnica, jablkové koláče atď. 

 

d. Zabezpečenie VIP priestoru pre organizátora a jeho hosťov s občerstvením – obsluha, 

mobiliár, občerstvenie. 

 

e. Zabezpečenie tematickej výzdoby a označenia areálu a tematické oblečenie pre 

predajcov/vystavovateľov – zástery, ktorí tieto v rámci zmluvných podmienok 

dodávateľa budú musieť počas trvania podujatia mať na sebe. Odev pre stánkarov 

bude po podujatí odovzdaný organizátorovi. 

 

f. Výroba a dodanie banneru Farm Fest v rozmere 3x1m. 

 

g. Kreatívny workshop pre deti, ktorý zahŕňa herné aktivity na rozvoj detskej tvorivosti, 

fantázie, manuálnej zručnosti a ekologického povedomia. Pedagogické vedenie detí 

musí byť zabezpečené animátorkami alebo animátormi. Celková doba realizácie 

workshopu 2 dni podujatia po 4 hodiny. 

 

h. Minizoo – v ohrade zvieratká (napr. ovce, zajace, koza a pod) s dôrazom na 

zabezpečenie vhodných podmienok pre ich zotrvanie na mieste konania (výbeh, jedlo, 

voda). 

 

i. Atrakcie pre deti – napr. drevený kolotoč. Celková doba realizácie 1 deň podujatia. 

 

j. Min. 15 ks voľne prístupných tulivakov a 40 ks prikrývok (deka) s možnosťou ich 

zapožičania pre návštevníkov, spolu s personálnym zabezpečením obsluhy zo strany 

dodávateľa počas oboch dní konania podujatia v čase od 10.00 – 19.00 hod. 

 

k. Prenájom farmárskych stánkov – min. 16 kusov drevených uzamykateľných krytých 

stánkov s rozmerom min. 2,5 m x 1,7 m, ich označenie logom obstarávateľa spolu 

s označením názvu predajcu/vystavovateľa, pôvodom a ponúkaným sortimentom. 

Tabule s označením predajcov budú po podujatí odovzdané organizátorovi. 

 

l. Prenájom drevených stánkov pre remeselníkov – min. 4 kusy. 

 

m. Zabezpečenie prívodu elektrickej energie z verejného zdroja pre všetky stánky. 

 

n. Zabezpečenie organizačného tímu na mieste počas oboch dní podujatia. 

 

o. Strážnu službu (SBS) – 4 pracovníci na stráženie areálu, kde sa podujatie bude konať 

a zariadenia 3x počas noci, piatok 25.9. od 20:00 do 9:00, sobota 26.9. od 22:00 do 

9:00, nedeľa 27.9. od 22:00 do 9:00. 

 

p. Zber a odvoz odpadu – 10 ks malých smetných košov umiestených v areáli s 

priebežným čistením počas oboch dní konania podujatia. 

 

q. Zabezpečenie pivných setov (minimálne 20 kusov) a standby stolov (minimálne 5 

kusov) počas oboch dní konania podujatia v čase od 10.00 do 22.00. Ich priebežné 

čistenie a dovoz na začiatku prvého a odvoz na konci druhého dňa.  
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r. Zabezpečenie zábran/zábradlia na ohradenie priestoru v areáli, minimálne v počte 6 

kusov o výmere 3x1,2m. 

 

s. Získanie povolení štátnych a verejných orgánov, zmluvné zabezpečenie všetkých 

súvisiacich služieb prostredníctvom tretích strán (ako napr.: usporiadateľská služba, 

upratovanie, strážna služba, zabezpečenie osvetlenia stánkov, atď.), zabezpečenie 

účasti predajcov/vystavovateľov a remeselníkov, financovanie všetkých dopravných a 

iných nákladov spojených so zabezpečením predmetu plnenia zo strany dodávateľa. 

 

t. Zhrnutie materiálneho, personálneho zabezpečenia a iného počas oboch dní konania 

podujatia:  

 

- Prenájom farmárskych uzamykateľných stánkov   16 kusov 

- Prenájom drevených stánkov pre remeselníkov   4 kusy 

- Usporiadateľská služba                                         4 osoby á 20 hod 

- Strážna služba areálu v noci (3 noci)      4 osoby á cca 12 

hod.                                                                 

- Upratovanie areálu po skončení  

každého dňa  (2 dni)       4 osoby á 8 hod. 

- Smetné koše s priebežným vypratávaním    10 kusov 

- Pivné sety (počas oboch dní – t. j. 2 dni)    20 kusov 

- Stand by stoly (počas oboch dní – t. j. 2 dni)   5 kusov 

- Animátori do detského kútika                               2 osoby, 8 hod / 2 

dni / 1 osoba   

- Osoba pre požičiavanie tulivakov a diek/prikrývok  1 osoba á 16 hod. 

- Tulivaky         15 kusov 

- Deky/prikrývky        40 kusov 

- Minizoo (ovce, koza, zajace, sliepky, ...)    1 kus 

- Drevený kolotoč       1 kus 

- Materiál pre detský kútik (papier, skladačka Makedo, kartón, nožničky, farbičky a 

pod.) pre hru aspoň 50 detí naraz 

 

2. Organizátor sa zaväzuje dodávateľovi za dodané služby riadne a včas zaplatiť 

dohodnutú odmenu, v prípade, ak bude dodávateľom riadne dodané plnenie. Zároveň sa 

zaväzuje dodať v lehote 2 dní od uzatvorenia tejto zmluvy dodávateľovi podklady 

potrebné na výrobu banneru a iné podklady, ktoré sa majú v rámci podujatia použiť na 

propagáciu organizátora tak, aby mohli byť včas a riadne umiestnené. 

 

3. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú akékoľvek vzájomné požiadavky, pripomienky 

v rámci plnenia podmienok tejto zmluvy počas podujatia riešiť operatívne a po 

vzájomnej dohode prostredníctvom ich poverených zástupcov, ktorými sú za 

organizátora Mgr. Monika Marčáková, kontakt: 0948 611 671 a za dodávateľa Eva 

Šoucová, kontakt: 0948 268 368. 
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Čl. IV. 

Cena za poskytnutie diela 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnutie plnenia dodávateľa pre organizátora 

podľa čl. III tejto zmluvy vo výške 21.519,60 EUR vrátane DPH, pričom dodávateľ je 

platcom DPH.  

 

2. Organizátor uhradí cenu za realizáciu predmetu tejto zmluvy na základe daňového 

dokladu – faktúry. Faktúru vystaví dodávateľ po skončení podujatia Farm Fest 2015 so 

splatnosťou do 14 dní odo dňa doručenia faktúry. Súčasťou faktúry je preberací 

protokol o realizácii plnení zo strany dodávateľa, vrátane fotografického materiálu 

podľa jednotlivých bodov plnenia, ktorých realizáciu písomne svojim podpisom potvrdí 

osoba poverená organizátorom. 

 

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, 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 organizátorovi. 

 

Čl. V. 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do skončenia podujatia, teda do 27.9.2015. 

 

2. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, dohodou zmluvných strán 

a odstúpením od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana, ak 

druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy. 

Podstatným porušením zmluvy sa rozumie konanie, ktoré spôsobí nemožnosť plnenia 

tejto zmluvy v súlade s jej ustanoveniami. Odstúpenie nadobúda účinky dňom doručenia 

písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane alebo dňom odmietnutia prevzatia 

písomného odstúpenia, prípadne dňom uloženia na pošte, ak odstúpenie nebude možné 

doručiť osobne. 

 

Čl. V. 

Reklamácie a sankcie 

1. V prípade, ak dodávateľ neplní svoje povinnosti v súlade s touto zmluvou, je 

organizátor oprávnený podať u neho okamžite prostredníctvom svojho povereného 

zástupcu písomnú reklamáciu, ktorej prevzatie je povinný dodávateľom poverený 

zástupca prevziať. Odmietnutie prevzatia má účinky prevzatia reklamácie. Ak 

dodávateľ bezodkladne neodstráni oprávnene reklamovanú vadu plnenia, prípadne 

neplnenie v súlade s touto zmluvou, vzniká organizátorovi nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 20% z dohodnutej ceny podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, ktorú je oprávnený 

jednostranne započítať s nárokmi dodávateľa. 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade oprávneného odstúpenia od tejto zmluvy (v 

súlade s čl. V. bod 2. tejto zmluvy) vzniká odstupujúcej zmluvnej strane nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 50% z dohodnutej ceny podľa čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, 

ktorú je táto zmluvná strana oprávnená jednostranne započítať s nárokmi porušujúcej 

zmluvnej strany. 
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Čl. VI. 

Náhrada škody 

1. Úhrada zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nemá vplyv na výšku nároku na náhradu 

škody tej, ktorej zmluvnej strany, ktorej škoda vznikla. 

 

2. Akúkoľvek škodu, ktorá vznikne konaním dodávateľa, jeho subdodávateľov alebo 

prostredníctvom predajcov/vystavovateľov, znáša v plnom rozsahu dodávateľ 

a zaväzuje sa ju odstrániť bezodkladne po jej zistení. V prípade, ak tak nevykoná, je túto 

škodu na jeho náklady oprávnený odstrániť organizátor, na čo ho vopred upozorní. 

 

Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

dve (2) vyhotovenia.  

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len formou písomných dodatkov k nej, 

po dohode oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v prípade, ak táto 

povinnosť niektorej zo zmluvných strán vyplýva priamo z platnej legislatívy, inak dňom jej 

podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

4. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky. 

5. 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. 

6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluva bola 

uzatvorená slobodne, vážne, bez nátlaku a na znak súhlasu ju bez výhrad podpisujú. 

 

 

V Bratislave dňa 24.9.2015       

 

 

 

 

 

 

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

           za organizátora za dodávateľ  

 

krajská organizácia cestovného ruchu    Media & Communication  

Turizmus regiónu Bratislava  Consulting, spol. s r.o. 

/ Bratislava Region Tourism    

 

RNDr. Martin Zaťovič  Katarína Grežová Droppová 

predseda krajskej organizácie konateľ 


