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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SPRIEVODCOVSKÝCH 

SLUŽIEB 
(uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov) medzi: 

 

1. Objednávateľ: 

Turizmus regiónu Bratislava, krajská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom:   Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

IČO:    422 599 67 

DIČ:    2023476565 

bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a. s. 

číslo účtu (IBAN): SK76 7500 0000 0040 1802 6186 

    SK50 7500 0000 0040 1802 6266 

zapísaná v registri krajských organizácií cestovného ruchu vedenom Ministerstvom 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky, č. reg. 08557/2012/SCR  

zastúpený:  Ing. Tomáš Zajac, predseda krajskej organizácie CR 

(ďalej len  ako „objednávateľ“) 

 a 

2. Dodávateľ: 

Eva Krajňáková - IWOGUIDE 

so sídlom:   Moyzesova 7, 811 05 Bratislava – Staré Mesto 

IČO:    43 645 046 

DIČ:                                      1078040150 

Nie je platiteľom DPH 

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 

číslo účtu (IBAN):  SK22 0900 0000 0006 3074 3562   

zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava č. 110-169561  

(ďalej aj „dodávateľ“) 

(alebo spoločne aj „zmluvné strany“) 

 

čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Objednávateľ je krajskou organizáciou cestovného ruchu založenou podľa § 8 a nasl. 

zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov 

Bratislavským samosprávnym krajom a BTB (Bratislava Tourist Board). Objednávateľ 

je organizácia destinačného manažmentu, ktorá zabezpečuje široké spektrum 

marketingových aktivít za účelom propagácie destinácie Bratislava Region, podpory 

vlastných členov a produktov cestovného ruchu.  

2. Objednávateľ ako organizácia destinačného manažmentu, ktorá zabezpečuje široké 

spektrum marketingových aktivít za účelom propagácie destinácie Bratislava Region, 

podpory vlastných členov a produktov cestovného ruchu, pred letnou sezónou realizuje 

sériu podujatí formou pojazdného prezentačno-informačného stánku prestavbou 

použitého lodného kontajnera, s ktorým prichádza za potenciálnymi návštevníkmi a 

oslovuje ich netradičným spôsobom. Hlavným cieľom je odovzdanie posolstva o 

jedinečnostiach destinácie interaktívnou formou s použitím technológie virtuálnej 

reality (ďalej len „Podujatie“).  

3. Dodávateľ je sprievodcom cestovného ruchu, a to na základe živnostenského 

oprávnenia, číslo živnostenského registra 110-169561  vydaného Okresným úradom 

v Bratislave a za týmto účelom uzatvárajú zmluvné strany túto zmluvu (ďalej len ako 

Zmluva“). 
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4. Službou sa rozumie poskytovanie informácií o destinácii Bratislavský región, jej 

ponuke a produktoch cestovného ruchu počas roadshow. Dodávateľ bude poskytovať 

odborné poradenstvo o regióne Bratislava z hľadiska cestovného ruchu záujemcom - 

návštevníkom mobilného prezentačno-informačného kontajneru v určenom čase a na 

konkrétnom mieste. Úspešný uchádzač musí vedieť podať informácie o atraktivitách 

cestovného ruchu destinácie regiónu Bratislava. 

 

čl. II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť návštevníkom mobilného 

prezentačno-informačného kontajneru objednávateľa odborné poradenstvo a informácie o 

destinácii Bratislavský región, jej ponuke a produktoch cestovného ruchu (ďalej len 

„služby“) počas prebiehajúcej roadshow po Slovensku za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť dodávateľovi dohodnutú odmenu.  

 

čl. III.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať službu nepretržite v nasledovných termínoch 

a miestach určenia v čase od 10:00 hod. do 22:00 hod.:  

1.1.v meste Košice v termíne od 15.06.2021 do 18.06.2021 

1.2.v meste Banská Bystrica v termíne od 07.07.2021 do 09.07.2021 

2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať službu dôsledne, riadne, včas a so všetkou odbornou 

starostlivosťou. 

3. Dodávateľ je povinný dostaviť sa v konkrétny deň s 10 minútovým predstihom na 

konkrétne miesto mobilného prezentačno-informačného kontajneru. V prípade, ak 

omeškaním dodávateľa vznikne objednávateľovi škoda, je dodávateľ povinný ju uhradiť 

objednávateľovi v plnom rozsahu.  

4. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby minimálne v slovenskom a anglickom jazyku a 

plne zodpovedá za kvalitu týchto poskytnutých služieb.  

5. Dodávateľ má nárok na vyplatenie odmeny iba za dni riadne poskytnutej služby.  

6. V prípade neschopnosti dodávateľa poskytnúť službu má povinnosť zabezpečiť náhradu, 

ktorú odkomunikuje s objednávateľom a po jeho súhlase informuje svoju náhradu. Za 

kvalitu poskytnutej služby zodpovedá, ako by službu vykonal sám.  

7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi propagačný materiál o destinácii 

Bratislavský región. 

8. Dodávateľ je povinný si na vlastné náklady zabezpečiť ubytovanie, dopravu, stravovanie, 

príp. iné požiadavky súvisiace s poskytovaním služby.  

9. V prípade, ak sa dodávateľ nedostaví v konkrétny deň na konkrétne miesto mobilného 

prezentačno-informačného kontajneru bez informovania objednávateľa a bez 

zabezpečenia si náhrady uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z  ceny 

uvedenej v článku IV bod 1 tejto zmluvy, touto povinnosťou nie je dotknutý nárok 

uvedený v bode 3 tohto článku. 

 

čl. IV. 

Náklady a odmena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má za plnenie predmetu tejto zmluvy nárok na 

odmenu vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) na jednotlivé miesto a deň. 

Odmena je konečná, pričom jej výška zohľadňuje všetky náklady spojené s predmetom 

zmluvy (odborné poradenstvo, doprava na miesto, ubytovanie, stravovanie a pod.). 

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

dokladu – faktúry bezhotovostne na účet uvedený v záhlaví zmluvy. Faktúru vystaví 
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dodávateľ za plnenie predmetu zmluvy so splatnosťou 30 dní po poskytnutí služby. 

Súčasťou faktúry je a správa o realizácii predmetu zmluvy podľa článku II bod 1. tejto 

zmluvy. 

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 

faktúrach budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebudú 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 na 

adresu objednávateľa. 

4. Zmena ceny podľa bodu 1 tohto článku bude možná len z dôvodov legislatívnych 

zmien, ktoré majú dopad na tvorbu ceny, napr. v prípade zmeny sadzby DPH. Vplyvy, 

ktoré je možné definovať v oblasti podnikateľského rizika, nebudú akceptované ako 

dôvod na zmenu ceny.  

 

čl. V.  

Doba trvania zmluvy 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa nadobudnutia jej účinnosti do ukončenia 

poskytovania služby, t. j. do 09.07.2021. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká : 

2.1.písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, 

2.2.uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná. 

3. V prípade ukončenia zmluvy písomnou dohodou si zmluvné strany vysporiadajú nároky 

za už poskytnuté plnenia.  

 

čl. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia zmluvy v zmysle 

§ 47a Občianskeho zákonníka. 

2. Ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, je možné meniť ju len na základe súhlasu 

všetkých zmluvných strán a to formou písomných dodatkov. 

3. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží 

jeden (1) rovnopis a dodávateľ jeden (1) rovnopis. 

4. Ak nie sú niektoré práva a povinnosti zmluvných strán alebo iné právne vzťahy 

upravené touto zmluvou spravujú sa ustanoveniami príslušných právnych predpisov, 

ktoré sú im obsahovo najbližšie. Vzťah medzi zmluvnými stranami sa primerane 

spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali, jej 

obsahu bez výhrad porozumeli a uzatvárajú ju na základe svojej slobodnej a vážnej 

vôle, bez akéhokoľvek nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

za objednávateľa     za dodávateľa 

 

V Bratislave, dňa 14.6.2021   V Bratislave dňa 14.6.2021 

 

 

 

 

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

 Ing. Tomáš Zajac Eva Krajňáková 

predseda krajskej organizácie IWOGUIDE 


