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Zmluva o poskytovaní produkčných služieb č. 82-2020 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom 

znení (ďalej ako „zmluva“) medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:   Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 

Sídlo:     Židovská 1, 815 15 Bratislava 

IČO: 30 794 544 

DIČ: 2021 795 358 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s 

IBAN: SK05 0900 0000 0050 2800 1024 

SWIFT:  GIBASKBX 

Konajúca osobou:  

  

Mgr. Katarína Hulíková, riaditeľka, zastúpená Ing. 

Máriom Mihalovičom, zástupcom riaditeľa 

(ďalej len „Objednávateľ“ ) 

 

A 

 

Zhotoviteľ:  Martin Lieskovský 

Miesto podnikania:   Trhová 54, 841 01 Bratislava  

IČO: 44997701 

Bankové spojenie: Tatra banka 

Číslo účtu: SK02 1100 0000 0026 1397 4704 

Mailová adresa : lieskovsky.mato@gmail.com 

 

 

Podnikateľ je zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Bratislava, 

číslo živnostenského registra: 110-190065  

(ďalej len „Zhotoviteľ“ ) 

 

 

Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 

1) Touto zmluvou sa zaväzuje poskytovateľ vykonať pre objednávateľa s odbornou 

starostlivosťou služby podľa tejto zmluvy a objednávateľ za zaväzuje uhradiť za 

riadne vykonanie týchto služieb poskytovateľovi odplatu podľa tejto zmluvy.  

2) Predmetom tejto zmluvy je/sú : 

a) organizovanie kultúrnych podujatí v špecifikácii : príprava a realizácia celého 

kultúrneho podujatia, produkčné služby, vrátane produkcia priamo na mieste 

konania podujatia, kontaktovania umelcov a partnerov pri príprave kultúrnych 

podujatí 

b) administratívne práce súvisiace s realizáciou kultúrno-spoločenských podujatí. 

(ďalej len „produkčné služby“ alebo „organizovanie kultúrnych podujatí“) 

 

 

Článok III. 

TERMÍN A SPÔSOB POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť produkčné služby v termíne počnúc 

nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy do 30.9.2020.  
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť produkčné služby nasledovne: 

a) vždy na základe písomnej objednávky doručenej na mailovú adresu poskytovateľa, 

ktorá je uvedená v záhlaví zmluvy, v ktorej bude špecifikácia objednávaného 

podujatia; 

b) poskytovateľ sa zaväzuje písomnú objednávku objednávateľa potvrdiť alebo 

odmietnuť najneskôr do dvoch dní od jej doručenia. V prípade, že poskytovateľ 

nepotvrdí alebo neodmietne písomnú objednávku objednávateľa v lehote podľa 

predchádzajúcej vety, má sa za to, že poskytovateľ objednávku objednávateľa 

akceptuje. 

3. Celkový rozsah vykonaných služieb sa sumarizuje v mesačnom výkaze, kde je 

špecifikovaný dátum poskytovania produkčných služieb, ich časový a obsahový 

rozsah,  čas ukončenia činnosti, počet odpracovaných hodín. Tento výkaz je 

obojstranne odsúhlasený a potvrdený podpisom vedúcej sekcie programového 

manažmentu objednávateľa a poskytovateľom a slúži ako podklad na fakturáciu. 

4. Do rozsahu prác sa počíta každá začatá polhodina prác. 

 

 

Článok IV. 

CENA SLUŽIEB A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe výsledkov prieskumu trhu zákazky 

s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. zo cenách v znení neskorších 

predpisov, vyhlášky č. 87/1996 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z 

o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna zmluvná cena. 

2. Cena je stanovená spolu za celé obdobie vo výške 3 000 eur, pričom nemusí byť 

celá vyčerpaná. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť vždy objednávateľovi faktúru za vykonanie 

objednaných produkčných služieb. Vystavenú faktúru sa zaväzuje doručiť na adresu 

sídla objednávateľa. Faktúra vystavená poskytovateľom musí obsahovať všetky 

náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto 

náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie 

a prepracovanie. V takomto prípade lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom 

prevzatia riadne vystaveného daňového dokladu. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odplatu na základe ním doručenej 

faktúry a v súlade s bodom dva tohto článku zmluvy. Odplata za poskytnutie služieb 

bude vykonaná formou bezhotovostného platobného styku, bez  možnosti zálohovej 

platby s lehotou splatnosti  faktúry 30 kalendárnych dní. Obojstranne odsúhlasený a 

potvrdený výkaz podľa článku III bodu tri zmluvy je podkladom pre vystavenie 

faktúry.  

5. Poskytovateľ nemá nárok na zaplatenie žiadnych ďalších nákladov spojených s jeho 

činnosťou vykonávanou podľa tejto zmluvy. 
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Článok V. 

POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať produkčné práce v mene objednávateľa a na 

jeho účet s najvyššou odbornou starostlivosťou, s tým že: 

• bude zabezpečovať produkčné služby podľa objednávky a pokynov objednávateľa 

v termíne určenom v objednávke; 

• bude realizovať služby výlučne vlastnými prostriedkami a pomôckami; 

• bude dodržiavať pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy všetky príslušné právne 

predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať všetky bezpečnostné a ochranné opatrenia 

v objekte konania podujatia pri príprave a realizácií predstavení v zmysle aktuálnych 

Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného 

zdravia, zodpovedá za ich nedodržanie;  

3. Poskytovateľ zodpovedá v súvislosti s produkčnou činnosťou za dodržanie práv na 

ochranu osobných údajov ako sprostredkovateľ disponujúci s osobnými údajmi 

zverenými objednávateľom ako prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých 

osôb, za prípadné vysporiadanie nárokov tretích osôb v prípade, ak ich práva na 

ochranu osobných údajov budú porušené; 

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytnuté produkčné 

služby cenu dohodnutú v objednávke.  

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť k jeho 

činnosti podľa tejto zmluvy. 

 

 

VI. 

VYŠŠIA MOC, ZODPOVEDNOSŤ 

 

1. Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nesplní svoje záväzky v dôsledku okolností vyššej 

moci, táto zmluvná strana nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich záväzkov 

vyplývajúcich zo Zmluvy. Mimoriadne udalosti označované ako vyššia moc musia 

nastať po uzavretí Zmluvy, sú nepredvídateľné a príslušná zmluvná strana im nemôže 

zabrániť. Okolnosti vyššej moci zahŕňajú predovšetkým epidémie (napr. COVID-19 

a pod.), prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, 

výbuch, teroristické útoky a štrajky. Zmluvná strana odvolávajúca sa na vyššiu moc 

je povinná informovať okamžite telefonicky alebo elektronicky a následne písomne 

druhú zmluvnú stranu o akýchkoľvek okolnostiach vyššej moci a preukázať ich 

primeraným spôsobom. 
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Článok VII. 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú počnúc nadobudnutím účinnosti tejto 

zmluvy do 30.9.2020. 

2. Zmluva nadobúda platnosť  podpismi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 

v znení neskorších právnych predpisov. 

3. Zmluvné strany berú na vedomie zverejnenie tejto zmluvy v zmysle zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších právnych 

predpisov.  

4. Túto zmluvu je oprávnená vypovedať pred uplynutím doby uvedenej 

v predchádzajúcom bode ktorákoľvek zmluvná strana bez udania dôvodu s tým, že 

výpovedná doba je jeden mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni 

doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strane 

5. Zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov po dohode oboch 

zmluvných strán. Dodatky sa po podpise oboma zmluvnými stranami stávajú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

6. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  

7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží 

jeden rovnopis.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako 

aj spôsobilosť k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená 

alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, 

prejav ich vôle je určitý a vážny, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok  a na znak súhlasu ju podpisujú. 

 

 

 

V Bratislave dňa .............................. 

 

V Bratislave dňa .............................. 

 

 

 

 

 

 

  

_______________________________ ______________________________ 

Mgr. Katarína Hulíková – štatutár BKIS              Martin Lieskovský  

  

 

 

 

 


