
 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:  RNDr. Martin Zaťovič, 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 Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 08557/2012/SCR 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

    

a 

 

dodávateľ:  STANSERVIS, s. r. o.   

Sídlo:    SNP 200/3, 962 02 Vígľaš 

v zastúpení:  Milan Krnáč, konateľ 

IČO:    44116985  

DIČ:     2022607213 

IČ DPH:  SK2022607213 

Bankové spojenie:  ČSOB Zvolen 

IBAN:   SK36 7500 0000 0040 0635 4799  

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

14744/S 

 

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

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje na základe súťaže č. 007/2016 zabezpečiť pre objednávateľa: 

a) prenájom a dodanie maximálne 20 ks typizovaných drevených predajných 

stánkov v rozmeroch 2,5 x 1,7 m spolu s príslušenstvom: vnútorné osvetlenie, 

predlžovačka, odkladací pult (ďalej aj „hnuteľný majetok“) pre potreby 

vytvorenia tematickej zóny „Farm Fest“,  

b) dovezenie, odvezenie, zmontovanie a demontovanie hnuteľného majetku pre 

potreby vytvorenia tematickej zóny „Farm Fest“ na podujatiach do konca roka 

2016 v nasledovných termínoch:   



 dátum miesto počet stánkov 

1. 3.9.– 4.9. Slovenský Grob 20 

2. 23.9. – 25.9. Bratislava - Dúbravka 10 

3. 30.9. – 2.10. Stupava 15 

4. 10.12. – 11.12. Stupava 15 

 

2. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť: 

a) prenájom hnuteľného majetku na jednotlivé podujatie v počte uvedenom v bode 1 

písm. b) tohto článku; 

b) dovoz a odvoz hnuteľného majetku do a z miesta konania jednotlivého podujatia, 

rozloženie hnuteľného majetku jeden deň pred začatím daného podujatia a zloženie 

stánkov po ukončení podujatia; 

c) garancia pripravenosti hnuteľného majetku dňa 3.9.2016 o 7:00 hod., dňa 23.9.2016 

o 7:00 hod., dňa 30.9.2016 o 7:00 hod. a dňa 10.12.2016 o 7:00 hod.; 

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

tohto článku odmenu podľa článku III. tejto zmluvy. 

 

 

Čl. II 

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. 

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 vždy deň pred akciou, 

demontáž vždy deň 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. III 

Odmena  
 

1. Objednávateľ zaplatí za vykonanie služieb uvedených v článku I bod 1 tejto zmluvy 

dohodnutú odmenu vo výške 8.304,- Eur vrátane DPH (slovom: osemtisíc tristoštyri Eur), 

z toho odmena bez DPH vo výške 6.920,- Eur a DPH vo výške 1.384,- Eur. 

2. Dodávateľ vystaví a doručí objednávateľovi daňový doklad – faktúru na uhradenie 

odmeny za poskytnuté služby do 30 dní od poskytnutia služby. Zmluvné strany sa 

dohodli, že splatnosť riadne vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia. 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.  

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

z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a 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. 

 

 

Čl. IV 

Trvanie a zánik zmluvy 

 

1. Dodávateľ splní predmet zmluvy uvedený v článku I samotným zabezpečením hnuteľného 

majetku po častiach v jednotlivých termínoch podujatí uvedených v článku I bod 1 tejto 

zmluvy. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 12.12.2016 

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

4. 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. 

5. 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. 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 24.8.2016                                      V Bratislave, dňa 30.8.2016 

 

 

 

 

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

 za dodávateľa       za objednávateľa 

  Milan Krnáč                        RNDr. Martin Zaťovič    

     konateľ                                                    predseda krajskej organizácie 

 

 

 


