Zmluva
č. 11/2018
o organizačno-technickom zabezpečení podujatí
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
medzi
Objednávateľom:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
(ďalej aj ako ,,Objednávateľ“)

Severovýchod Slovenska
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
42238536
2023655832
Michal Sýkora, predseda
registrovaný na Ministerstve dopravy a výstavby SR pod č.
25408/2012/3130 SCR
SK16 5600 0000 0025 2300 2004
a

Dodávateľom:
Obchodné meno:
Milan Straka - ENIM
Sídlo:
Fabryho 12, 040 22 Košice
IČO:
40161773
DIČ:
1048210306
IČ DPH:
neplatca DPH
Štatutárny orgán:
Milan Straka
Bankové spojenie:
SK40 0200 0000 0034 1933 5751
email:
minostraka@gmail.com
(ďalej aj ako ,,Dodávateľ“ )
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej ako ,,Zmluvné strany“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.

Objednávateľ je právnická osoba založená podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného
ruchu, ktorá podporuje a vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského
kraja. Objednávateľ pri svojej činnosti zároveň využíva služby a činnosti, ktoré smerujú k
podpore cestovného ruchu a zvýšeniu počtu domácich a zahraničných návštevníkov a
predĺženiu ich pobytu na území Prešovského samosprávneho kraja.

2.

Objednávateľ je jedným z partnerov projektu ,,Svätomariánska púť“ („Svetlo východu“),
ktorého hlavným cieľom je dobudovanie turistickej infraštruktúry a ponuky uceleného nového
produktu cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou Santiago de
Compostela, ktorá predstavuje najdlhšiu púť v Európe a vyzdvihuje kultúrne, prírodné,
historické, spoločenské a duchovné hodnoty slovanského národa vzťahujúce sa k posolstvu a k
Mariánskym tradíciám.

3.

Dodávateľ sa v zmysle svojho oprávnenia na podnikanie zaoberá poskytovaním služieb
v oblasti organizovania podujatí. Dodávateľ predložil Objednávateľovi najvýhodnejšiu ponuku
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na základe výzvy na predloženie ponuky v procese zadávania zákazky s názvom ,,Organizačnotechnické zabezpečenie podujatí propagujúcich produkt CR Svätomariánska púť“.
Článok II.
Predmet Zmluvy
1.

Touto Zmluvou si Zmluvné strany upravujú rozsah práv a povinností v súvislosti s organizačnotechnickým zabezpečením podujatí uvedených v Čl. II. ods. 2 tejto Zmluvy propagujúcich
produkt CR Svätomariánska púť v rámci projektu „Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“)
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020, č. p.
PLSK.01.01.00-SK-0016/16 (ďalej len ako „zákazka“), a to v súlade s výzvou Objednávateľa
na predkladanie ponúk na organizačno-technické zabezpečenie podujatí uvedených v Čl. II. ods.
2 tejto Zmluvy (ďalej len ako „výzva“) a ponukou Dodávateľa predloženou Objednávateľovi
na základe tejto výzvy (ďalej len ako „ponuka“).

2.

Dodávateľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje, že pre Objednávateľa za podmienok
stanovených touto Zmluvou, v súlade s požiadavkami Objednávateľa, výzvou Objednávateľa
a ponukou Dodávateľa zabezpečí organizáciu nasledujúcich podujatí:
a) názov: Otvorenie letnej sezóny, miesto: Štrbské Pleso, dátum: 15.06.2018, (ďalej len ako
„Otvorenie letnej sezóny“),
b) názov: EĽRO, miesto: Kežmarok, dátum: 06.07. - 08.07.2018 (len 1 deň!), (ďalej len ako
„EĽRO“),
c) názov: Stretnutie mládeže, miesto: Prešov, dátum: 26.07. - 29.07.2018, (len 1 deň!), (ďalej
len ako „Stretnutie mládeže“),
d) názov: Svetový deň CR, miesto: Prešov, dátum: 29.09.2018, (ďalej len ako „Svetový deň
CR“),
(ďalej spolu len ako „podujatia“).

3.

Dodávateľ berie na vedomie, že dátum a miesto konania podujatí je predbežné. Objednávateľ si
vyhradzuje právo na zmenu dátumu a miesta konania ktoréhokoľvek z podujatí. Dĺžka trvania
jednotlivých podujatí (1 deň) sa nemení. Zmenu dátumu a/alebo miesta konania Objednávateľ
oznámi Dodávateľovi najneskôr 3 dni pred konaním podujatia.
Článok III.
Odplata

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za zabezpečenie podujatí je spolu vo výške 3 499 EUR
(slovom: tritisícštyristodeväťdesiatdeväť eur) (ďalej len ako „odplata“), pričom:
a) odplata za zabezpečenie podujatia Otvorenie letnej sezóny je spolu vo výške 886 EUR
(slovom: osemstoosemdesiatšesť eur) (ďalej aj ako ,,odplata 1“)
b) odplata za zabezpečenie podujatia EĽRO je spolu vo výške 881
osemstoosemdesiatjeden eur) (ďalej aj ako ,,odplata 2“),

EUR (slovom:

c) odplata za zabezpečenie podujatia Stretnutie mládeže je spolu vo výške 866 EUR (slovom:
osemstošesťdesiatšesť eur) (ďalej aj ako ,,odplata 3“),
d) odplata za zabezpečenie podujatia Svetový deň CR je spolu vo výške 866 EUR (slovom:
osemstošesťdesiatšesť eur) (ďalej aj ako ,,odplata 4“).
2.

Dodávateľ berie na vedomie, že Objednávateľ je povinný poskytnúť Dodávateľovi odplatu za
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zabezpečenie podujatí spolu maximálne
tritisícštyristodeväťdesiatdeväť eur).

vo

výške

3

499

EUR

(slovom:

3.

Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi zaplatiť:
a) odplatu 1 až po splnení všetkých záväzkov Dodávateľa podľa tejto Zmluvy súvisiacich so
zabezpečením podujatia Otvorenie letnej sezóny,
b) odplatu 2 až po splnení všetkých záväzkov Dodávateľa podľa tejto Zmluvy súvisiacich so
zabezpečením podujatia EĽRO,
c) odplatu 3 až po splnení všetkých záväzkov Dodávateľa podľa tejto Zmluvy súvisiacich so
zabezpečením podujatia Stretnutie mládeže,
d) odplatu 4 až po splnení všetkých záväzkov Dodávateľa podľa tejto Zmluvy súvisiacich so
zabezpečením podujatia Svetový deň CR,
v lehote splatnosti 30 dní odo dňa riadneho doručenia faktúry za zabezpečenie príslušného
podujatia vystavenej Dodávateľom, pričom Dodávateľ zodpovedá za to, aby vystavená faktúra
obsahovala všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov. Uvedený výška odplaty za každé podujatie je konečná a zahŕňa všetky náklady
spojené so zabezpečením podujatí, a to najmä náklady na činnosti uvedené v Čl. IV. ods. 2 tejto
Zmluvy. K faktúre je Dodávateľ povinný priložiť výkaz činností, ktorý musí obsahovať rozpis
činností a položiek s uvedeným jednotkových cien, ktoré Dodávateľ zabezpečil pre
Objednávateľa, pričom výkaz činností musí byť písomne odsúhlasený Objednávateľom alebo
povereným zástupcom Objednávateľa. V prípade, ak ktorákoľvek z činností a/alebo položiek
uvedených vo výkaze činností bude rozpore s podmienkami stanovenými touto Zmluvou,
požiadavkami Objednávateľa, výzvou Objednávateľa a/alebo ponukou Dodávateľa, je
Objednávateľ oprávnený odoprieť písomný súhlas s uvedenou činnosťou a/alebo položkou
a zároveň ponížiť príslušnú neuhradiť Dodávateľovi sumu zodpovedajúcu uvedenej činnosti
a/alebo položke.

4.

V prípade neuspokojivého vykonania zákazky Dodávateľom je Objednávateľ oprávnený znížiť
odplatu 1, odplatu 2, odplatu 3 a /alebo odplatu 4 a požadovať náhradu škody, ktorú Dodávateľ
Objednávateľovi svojím konaním alebo opomenutím spôsobí, s čím Dodávateľ výslovne súhlasí.
Článok IV.
Práva a povinnosti Zmluvných strán

1.

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť t.j. pripraviť a zrealizovať riadne a včas podujatia
špecifikované v Článku II. ods. 2 tejto Zmluvy v súlade s podmienkami stanovenými v tejto
Zmluve, uvedenými vo výzve Objednávateľa na predkladanie ponúk na zabezpečenie zákazky,
ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy a predloženou ponukou Dodávateľa, ktorá
tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

2.

Zabezpečenie podujatí v zmysle tejto Zmluvy zahŕňa:
a) zabezpečenie prevozu a postavenia prezentačného stánku a jeho demontáže po podujatí.
Stánok sa nachádza v sídle Objednávateľa. Rozmery pôdorysu stánku sú 3x3m,
b) zabezpečenie plochy pre prezentačný stánok,
c) zabezpečenie el. prípojky 220W,
d) zabezpečenie občerstvenia pre pozvaných hostí, návštevníkov stánku, partnerov a pod. – cca
50 osôb. Občerstvenie zahŕňa: teplé nápoje (čaj, káva v termoskách), chlebíčky šunkové 50
kusov a syrové 50 kusov, slané a sladké pochutiny, 50 kusov 0,5 l minerálka,
e) grafický návrh, tlač pozvánky a jej rozposlanie. Údaje k pozvánkam: počet tlačených
a poslaných pozvánok formátu A5, papier 200g/m2, 50 kusov. Obsah dodá Objednávateľ,
f) grafický návrh, tlač plagátu a jeho distribúcia v regióne Prešovského samosprávneho kraja.
Údaje k plagátu: počet plagátov A3 50 kusov, obsah dodá verejný obstarávateľ zabezpečenie
ozvučenia v prezentačnom stánku,
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g) zabezpečenie jednej osoby, zúčastnenej v prezentačnom stánku počas celého trvania
podujatia.
h) zabezpečenie fotodokumentácie z priebehu celého podujatia.
3.

Dodávateľ je povinný grafické návrhy podľa Článku IV. ods. 2 písm. e) a f) tejto Zmluvy vopred
predložiť Objednávateľovi resp. zástupcovi Objednávateľa na písomné odsúhlasenie. Dodávateľ
je povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa.

4.

Dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Objednávateľ môže zmeniť dátum a/alebo
miesto konania ktoréhokoľvek z podujatí príp. všetkých podujatí, najneskôr 3 dni pred konaním
príslušného podujatia, pričom je túto zmenu povinný Dodávateľovi písomne oznámiť. Zmena
dátumu a/alebo miesta konania nebude mať vplyv na výšku odplaty Dodávateľa. Dodávateľ je
povinný rešpektovať zmenu dátumu a/alebo miesta konania a zabezpečiť organizáciu podujatí
za podmienok stanovených v tejto Zmluve, vo výzve Objednávateľa na predkladanie ponúk na
zabezpečenie zákazky a predloženej cenovej ponuky Dodávateľa.

5.

Dodávateľ súhlasí a je si vedomý, že za akékoľvek nesplnenie a/alebo porušenie podmienok
stanovených v tejto Zmluve, v požiadavke Objednávateľa, výzve Objednávateľa a/alebo ponuke
Dodávateľa, najmä v prípade nesplnenia a/alebo porušenia včasného a riadneho zabezpečenia
ktorejkoľvek z činností podľa Čl. IV. ods. 2 tejto Zmluvy v rámci ktoréhokoľvek z podujatí ,
vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300 € (slovom: tristo eur) za každé
jednotlivé porušenie alebo nesplnenie podmienok stanovených v tejto Zmluve, v požiadavke
Objednávateľa, výzve Objednávateľa a/alebo ponuke Dodávateľa. Zmluvnú pokutu je
Dodávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi v lehote 15 dní odo dňa výzvy Objednávateľa
adresovanej Dodávateľovi, a to na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu si jednostranne započítať na odplatu 1, odplatu 2,
odplatu 3 a/alebo odplatu 4, s čím Dodávateľ výslovne súhlasí a čo potvrdzuje podpisom tejto
Zmluvy.

6.

Dodávateľ je povinný poskytovať Objednávateľovi v lehote dvoch pracovných dní na
vyžiadanie informácie ako pokračuje s prípravou ktoréhokoľvek z podujatí, poskytnúť
Objednávateľovi doklady preukazujúce Dodávateľom tvrdené skutočnosti. V prípade porušenia
tejto povinnosti vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300 €
(slovom: tristo eur). Zmluvnú pokutu je Dodávateľ povinný Objednávateľovi zaplatiť v lehote
15 dní odo dňa výzvy Objednávateľa adresovanej Dodávateľovi, a to na účet Objednávateľa
uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu si jednostranne
započítať na odplatu 1, odplatu 2, odplatu 3 a/alebo odplatu 4, s čím Dodávateľ výslovne súhlasí
a čo potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy.

7.

Dodávateľ je povinný sa na výzvu Objednávateľa zúčastňovať pravidelne osobných porád
a konzultácií s Objednávateľom v sídle Objednávateľ, a a to nasledovne:
a) týždeň pred podujatím Otvorenie letnej sezóny minimálne 1 hodinu denne počas
pracovného týždňa, respektíve podľa požiadaviek Objednávateľa,
b) dva týždne pred podujatím EĽRO minimálne 1 hodinu denne počas pracovného týždňa,
respektíve podľa požiadaviek Objednávateľa,
c) dva týždne pred podujatím Stretnutie mládeže minimálne 1 hodinu denne počas pracovného
týždňa, respektíve podľa požiadaviek Objednávateľa,
d) dva týždne pred podujatím Svetový deň CR miesto minimálne 1 hodinu denne počas
pracovného týždňa, respektíve podľa požiadaviek Objednávateľa.

8.

V prípade, ak Dodávateľ poruší svoju povinnosť uvedenú v Článku IV. ods. 7 tejto Zmluvy
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € (slovom: sto eur)
za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. Zmluvnú pokutu je Dodávateľ povinný
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Objednávateľovi zaplatiť v lehote 15 dní odo dňa výzvy Objednávateľa adresovanej
Dodávateľovi, a to na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Objednávateľ je
oprávnený zmluvnú pokutu si jednostranne započítať na odplatu 1, odplatu 2, odplatu 3 a/alebo
odplatu 4, s čím Dodávateľ výslovne súhlasí a čo potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy.
9.

Dodávateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú Objednávateľovi spôsobí na základe
nepodávania pravdivých a úplných informácií o stave príprav podujatí.

10.

V prípade, ak Dodávateľ nebude plniť túto Zmluvu alebo pokyny Objednávateľa riadne a včas,
je Objednávateľ oprávnený objednať si služby, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy
u iného dodávateľa. Prípadné náklady, ktoré by Dodávateľovi vznikli počas alebo pred
omeškaním s plnením Zmluvy z dôvodu čiastočného plnenia predmetu Zmluvy, je Objednávateľ
povinný zaplatiť Dodávateľovi len v prípade, ak má Objednávateľ z takéhoto čiastočného
plnenia prospech (to znamená, že ich Objednávateľ môže použiť pre účely plnenia tejto
Zmluvy).

11.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť realizáciu zákazky sám a na vlastné náklady. Dodávateľ nie je
oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa poveriť tretiu osobu –
subdodávateľa plnením záväzkov dojednaných v Zmluve, v požiadavke Objednávateľa, výzve
Objednávateľa a/alebo ponuke Dodávateľa.

12.

Objednávateľ je povinný poskytovať Dodávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, ktorú možno od
neho spravodlivo požadovať.

13.

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený si zvoliť vhodné prostriedky pre
vykonanie kontroly plnenia záväzku Dodávateľa podľa tejto Zmluvy.

14.

Objednávateľ si vyhradzuje právo náhodným výberom skontrolovať kvalitu poskytnutých
služieb Dodávateľa.

15.

Objednávateľ o prípadnom porušení záväzku Dodávateľa vyplývajúceho z tejto Zmluvy spíše,
záznam a/alebo vyhotoví fotodokumentáciu a/alebo videozáznam, s čím Dodávateľ podpisom
tejto Zmluvy súhlasí.
Článok V.
Ukončenie Zmluvy

1.

Zmluvu je možné ukončiť:
a) dohodou Zmluvných strán,
b) odstúpením.

2.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade porušenie akejkoľvek povinnosti
Dodávateľa vyplávajúcej mu z tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa, výzvy Objednávateľa
alebo ponuky Dodávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v
prípade:
- porušenia zmluvných povinností zo strany Dodávateľa uvedených v Článku IV. ods. 1,
Článku IV. ods. 2, Článku IV. ods. 3,Čl. IV. ods. 4, Čl. IV. ods. 7, Čl. IV. ods. 11 tejto Zmluvy,
- omeškania Dodávateľa so zabezpečením ktoréhokoľvek z podujatí v stanovenom termíne,
- chyby príp. nedostatku v zabezpečení podujatí Dodávateľom, ktorých dôsledkom je uloženie
sankcií Objednávateľovi.

3.

Odstúpenie je účinné doručením druhej Zmluvnej strane.

4.

Objednávateľ má voči druhej Zmluvnej strane nárok na náhradu všetkých nákladov spojených
s odstúpením, ako aj nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku takéhoto porušenia
Zmluvných povinností.
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Článok VI.
Doručovanie
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že právny úkon niektorej zmluvnej strany smerujúci ku vzniku,
zmene, zániku práv a povinností alebo zmene alebo zániku právneho vzťahu založeného touto
Zmluvou, alebo akékoľvek oznámenie alebo výzva, požiadavka alebo súhlas niektorej zo
Zmluvných strán, ktorý sa bude vyžadovať, alebo ktorý bude povolený alebo nevyhnutný na
základe tejto Zmluvy, musí byť písomný (ďalej len ako „písomnosť“) a musí byť doručený
poštou ako doporučená zásielka alebo osobne. Na tento písomný styk (odosielanie a
doručovanie) sa použijú adresy oboch Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

2.

Povinnosť Zmluvnej strany doručiť písomnosť sa považuje za splnenú a písomnosť sa považuje
za doručenú, len čo ju druhá Zmluvná strana prevezme a jej prijatie potvrdí svojím
vlastnoručným podpisom, alebo podpisom inej osoby oprávnenej na prijímanie písomností.

3.

Účinky doručenia písomnosti nastanú aj vtedy ak
a)
Zmluvná strana zmenila adresu, na ktorú sa má podľa tejto Zmluvy odosielať
písomnosť, bez toho, aby túto zmenu druhej Zmluvnej strane oznámila, a následne
pošta túto písomnosť vrátila Zmluvnej strane ako nedoručiteľnú, a to dňom vrátenia
takejto písomnosti Zmluvnej strane, alebo
b)
Zmluvná strana prijatie písomnosti odmietne, a to dňom odmietnutia prijatia
písomnosti, alebo
c)
odosielateľovi bola zásielka vrátená ako nedoručená, a to dňom vrátenia nedoručenej
zásielky.
Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami. Táto Zmluva
je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a 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. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia so zverejnením tejto
Zmluvy v plnom rozsahu. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

2.

Zmeny a dodatky tejto Zmluvy možno robiť len písomne na základe vzájomnej dohody oboch
Zmluvných strán.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nejasností a otázok neupravených touto Zmluvou príp.
jej prílohami sa bude pri plnení tejto Zmluvy postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

4.

V prípade, že niektoré ustanovenia tejto Zmluvy sa stanú nevykonateľnými alebo neúčinnými,
alebo v prípade, ak táto Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť ostávajúcich
ustanovení. Na mieste neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia platí ako dojednané také
ustanovenie, ktoré najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného ustanovenia. V prípade
medzier platí ako dojednané ustanovenie také ustanovenie, ktoré zodpovedá tomu, čo by bolo
podľa zmyslu a účelu tejto Zmluvy dojednané, keby na to Zmluvné strany pamätali. Ak
akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude vyhlásené za neplatné alebo neuplatniteľné na
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príslušnom súde Slovenskej republiky, takéto vyhlásenie nebude mať vplyv na platnosť,
účinnosť a/alebo uplatniteľnosť ďalších ustanovení tejto Zmluvy a Zmluvné strany sa zaväzujú
v prípade potreby ho nahradiť príslušným platným ustanovením.
6.

Táto zmluva má nedeliteľnú prílohu č. 1 výzvu Objednávateľa na zabezpečenie predmetu
zákazky a prílohu č. 2 ponuku Dodávateľa, ktorú predložil v procese obstarania zákazky.

7.

Táto Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorého každá Zmluvná strana obdrží po
jednom vyhotovení.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pred podpísaním si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu
porozumeli, je vyjadrením ich slobodne a vážne prejavenej vôle, neuzatvárajú ju v tiesni a ani
za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.

V Prešove, dňa.......................

V Prešove, dňa.......................

Objednávateľ:

Dodávateľ:

...........................................................
Krajská organizácia cestovného ruchu
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Michal Sýkora
predseda

.....................................................
Milan Straka - ENIM
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