
 

“Zmluva o dielo“ 

ZZmmlluuvvaa  oo  ddiieelloo  
  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi:  

 

Zmluvné strany 

 
EXPOSERVICE SK, spol. s .r.o. 

sídlo:    Suchá 17, 831 01 Bratislava, Slovenská republika 

IČO:    36 812 137 

IČ DPH:   SK 2022432951 

registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel.: Sa, Vložka 
č.: 47202/B 

peňažný ústav:  Prima banka Slovensko, a.s.  

číslo účtu v tvare IBAN:  SK4431000000001070060804 
 

v mene ktorej koná:   Ing. Peter Petrovič, konateľ 

 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

a 

    Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného  

    ruchu 

sídlo:     Sabinovská16, 820 05 Bratislava     

IČO:    42259967       

DIČ:    2023476565  

 
zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom dopravy 

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

peňažný ústav:  Československá obchodná banka, a. s.  

číslo účtu v tvare IBAN:  SK76 7500 0000 0040 1802 6186  
SK50 7500 0000 0040 1802 6266 

 

v mene ktorej koná:   Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie CR 
      

  

(ďalej len „objednávateľ“) 
 

Zhotoviteľ a objednávateľ ďalej spolu ako „zmluvné strany“. 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 
 

1.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo 
spočívajúce v dodaní služieb  komplexnej technickej realizácie výstavnej expozície  na výstave 

Ferienmesse Wien, konanej v dňoch  od 16.1.2020 do 19.1.2020 na Výstavisku Viedeň, Rakúsko 

(Reed Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien, hala A, stánok A0605(ďalej len výstava“) a to 
podľa zmluvnými stranami schválenej projektovej dokumentácie a architektonického návrhu 

(ďalej len „projekt“) dodaného na základe výzvy „Architektonický návrh a realizácia veľtržného 

stánku“ zo dňa 2. 12. 2019 v rámci prieskumu trhu, súčasťou ktorého je aj popis použitých 

materiálov a vizualizácia, ktoré tvoria prílohu č. 1 „Projekt: Architektonický návrh a služby 
spojené s realizáciou veľtržného stánku“ tejto zmluvy.  
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1.2 Dielom sa rozumie najmä vykonanie prác/služieb podľa projektu, dodávok materiálov, 

architektonických návrhov,   najmä montáž, demontáž, položenie podlahy a ochrannej fólie, 
elektromontáž, výroba grafických návrhov dodaných objednávateľom,  doprava do a z miesta 

vykonania diela, vybavenie nábytkom, osvetlenie. (ďalej len Dielo). 

 
1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané objednávateľovi v rozsahu, štandarde  

a v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa v súlade s projektom. 

 

1.4 Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie diela v zmysle ustanovení tejto zmluvy a jej príloh  
zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle čl. 3 tejto zmluvy. 

 

 

Článok 2 

Čas plnenia, vykonanie diela 

 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať najneskôr do 15. 1. 2020 na Výstavisku vo Viedni, Reed 

Messe Wien, Messeplatz 1, 1021 Wien, hala A, stánok A0605.  
 

2.2   Odovzdaním diela podľa ods. 3.2. nie sú dotknuté povinnosti zhotoviteľa odstrániť prípadné vady 

zistené pri odovzdaní diela. 
 

 

Článok 3 

Cena za dielo 

 

3.1 Celková cena diela vrátane súvisiacich služieb je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 

3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení vo výške 14.290,- Eur  bez DPH, DPH vo 
výške 2.858,- Eur a cena celkom vrátane DPH vo výške 17.148,- Eur. (slovom : 

sedemnásťtisístoštyridsaťosem eur). Cena bola stanovená na základe cenovej ponuky, ktorá bola 

predložená na základe výzvy k prieskumu trhu „Architektonický návrh a technická realizácia 

veľtržného stánku“. 
 

 

 
 

Článok 4 

Platenie a fakturácia 

 
 

4.1. Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude 

vystavená najskôr deň po realizácii veľtrhu. 
   

 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

 

5.1  Zhotoviteľ je povinný udržiavať v mieste vykonania diela – montáž a demontáž -  čistotu 
a poriadok, odstraňovať na vlastné náklady odpady, nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní prác 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a inštrukciami platiacimi na území, kde sa má dielo 

vykonať. Po skončení výstavy sa zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady dielo demontovať 
a zabezpečiť jeho odvoz. 
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5.2  Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa 
toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vykonávaním a dielo vykonával riadnym 

spôsobom.  

 
5.3  Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb a za sledovanie a 

dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

pri plnení predmetu zmluvy bude dodržiavať a plniť ustanovenia v zmysle predpisov BOZP, BP 
a PO, ako všetky platné právne predpisy týkajúce sa životného prostredia, odpadov, nakladania 

s odpadmi ako aj likvidácie odpadov platnými nie len na území Slovenskej republiky, ale ja na 

území kde sa má dielo vykonať.  
 

 

 

Článok 6 

Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy 

 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ bude mať právo od tejto zmluvy odstúpiť výhradne  
v prípade jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, pričom podstatným porušením sa bude 

predovšetkým rozumieť omeškanie s vykonaním diela, ako aj v prípade hrubého porušenia 

ustanovení tejto zmluvy a nedodržania zmluvne dohodnutých podmienok. Za hrubé porušenie 
zmluvy sa rozumie najmä vykonanie diela odlišne od projektu prípadne so závadami, 

nekompletné dodanie diela. Pokiaľ objednávateľ prevezme dielo pri vykonaní, ktorého došlo       

k hrubému porušeniu alebo nedodržaniu zmluvne dohodnutých podmienok, má nárok na zľavu 

z ceny diela až do výšky 100%. 

7.2 Odstúpenie od tejto zmluvy môže byť urobené výhradne písomnou formou a je účinné dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

7.3  Pokiaľ sú dané dôvody na pozastavenie vykonávania diela zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ musí 
svoj zámer pozastaviť vykonávanie diela oznámiť objednávateľovi vopred, pričom mu poskytne 

primeranú lehotu na odstránenie dôvodov na pozastavenie vykonávania diela.  

7.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela je zhotoviteľ povinný nahradiť 
objednávateľovi v plnom rozsahu škodu, ktorá mu omeškaním resp. nedodaním diela vznikla, 

zhotoviteľ nemá nárok na žiadne plnenia voči objednávateľovi a objednávateľ je oprávnený od 

zmluvy odstúpiť bez povinnosti úhrady už vynaložených nákladov. 

 

Článok 7 

Súčinnosť zmluvných strán 

 
Účelom tejto zmluvy je vytvorenie zmluvného vzťahu medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ktorý 

bude upravovať postup zmluvných strán pri vykonávaní diela. Zmluvné strany sa dohodli, že obsah 

tejto zmluvy budú vzájomne počas vykonávania diela a trvania tejto zmluvy meniť a dopĺňať len 
v prípade potreby a to písomne, dodatkom, tak, aby bolo dielo vykonané včas a podľa projektu. 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 
 

9.1  Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, jedno pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa. 

 
9.2   Všetky prílohy k tejto zmluve uvedené v texte tvoria jej neoddeliteľnú časť. Zmluvné  strany sa 

zaväzujú plniť všetky ustanovenia a termíny uvedené v prílohách tejto zmluvy. 
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9.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa touto zmluvou riadne oboznámili a súhlasia s jej  obsahom, na 

znak čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

9.4  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

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

 

 

 
 

 

V Bratislave, dňa 27. 12. 2019    V Bratislave, dňa 20. 12. 2019 
 

 

 
Zhotoviteľ:      Objednávateľ: 

 

 

 
 

 

.................................................... .................................................. 
EXPOSERVICE SK, spol. s r.o. Turizmus regiónu Bratislava,  

 Ing. Peter Petrovič krajská organizácia cestovného ruchu 

 konateľ Ing. Tomáš Zajac 

  predseda krajskej organizácie 
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Príloha č. 1 „ „Projekt: Architektonický návrh a služby spojené s realizáciou veľtržného stánku“ 

 

        

        

  Ferien Messe 2020    BRT     

    popis cena 

1 výroba expozície      

  stlpy a pergoly biela dtd,Hpl 4900 

  pulty biela dtd 1600 

  grafika presvetlena tlač banerov,led svetlo 0 

  podlaha   840 

2 montáž, demontáž     

  podlaha koberec m,4cm vysoka 930 

  stavba stlpy,pergoly,skla,.. 2260 

  elektro,inštalacia zapojenie pultov,svietid 630 

3 požičovné     

  nábytok stoličky,stoly,regale 390 

  elektro,inštalacia svietidla,prolight, v podlahe 460 

  inventar-kuchynka chlad,kavovar,dres a pod 550 

        

4 doprava a ubytovanie     

  doprava  osobna a nakladna 580 

  ubytovanie   550 

        

5 služba 4 dni 1 osoba 600 

        

6. poplatky správe privod vody zav. bod,odpad 0 

        

  Spolu bez poplatku správe   14290 
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